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INTRODUCTION
State Security and the Cultural and Historical Intelligence (1970-1989)  is the fifteenth collection of 

documents from the series A Journey through the Archives of the State Security of the Committee for 
disclosing the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and 
the intelligence services of the Bulgarian National Army (CDDAABCSSISBNA). Bulgarian historical 
literature is relatively silent on matters related to Department ХІV of the First Main Directorate of 
the State Security, set up in 1972 to operate on the field of history and culture. It is a well-known 
fact, that the 70’s and 80’s of the past century are a time of Bulgarian “cultural opening” to the world, 
designed and guided by Lyudmila Zhivkova. It is therefore surprising the scarcity of thorough and 
comprehensive studies of the covert means of finding, collecting and bringing Bulgarian relics back 
to the homeland, and of the deliberate interpretations of historically important facts1. 

A compilation of the key documents reflecting the practices and mindset of Department ХІV 
will, without a doubt, prove a valuable research tool in the field, while showing the lengths to which 
Bulgarian secret services will go to enforce CC BCP’s cultural and historical agenda.

The concept of a new State Security division for special intelligence operations in the field of 
history and culture can be traced back to documents from the beginning of the 1970’s. There is 
already a FMD group at the time set up for similar purposes. Forms of organization, means and 
methods of work of the group are topics of discussion for nearly two years among FMD superiors 
and Angel Solakov, Minister of Interior in 1968-1971, and Angel Tsanev, Minister of Interior in 
1971-1973. Decision №352 of the Secretariat of the CC BCP speeds up the process. Dated 5 April 
1972, the decision reads that it is the paramount duty of the state and of the party to locate, preserve 
and maintain Bulgarian cultural and historical heritage abroad. See Document No. 12 for the text of 
the decision, currently stored at the Centralized State Archives.

The new product of the First Main Directorate of the State Security, in the form of Department 
ХІV for cultural and historical intelligence (CHI), is trusted to activate agent and operative potential 
to further develop CHI practices. Determined by order of the Minister of Interior, the principal 
goals and lines of work of this department include:

- to acquire2 a) previously unknown important works of Bulgarian history, art and culture kept 
in depositories abroad, and b) documents and artefacts shedding light and truth on controversial 
issues distorted by the false claims of foreign historians;

- to actively counter attempts at falsifying Bulgarian history and culture; 
- to collect top secret information on scientific, cultural, historical, archival institutions and 

libraries for the sake of infiltration for CHI purposes.
Created in 1972, Department ХІV is notably on of the latest structures to be established within the 

system of the State Security. The logical reason for this development is BCP’s late awakening (in the 
1970’s) to the potential of cultural policies as an instrument of propaganda in international operations3. 
The emergence of this new form of intelligence shifts the focus of both state and party institutions to 
culture- and history-oriented projects. Similarly, records herein show that most institutions of science 
and culture, among other areas, are established for the covert purposes of intelligence, agent-operative 

1 Report by Prof. Evgenia Kalinova. Preconditions and Consequences of Lyudmila Zhivkova’s Cultural Policy, compiled 
for the International Scientific Conference at St. Kliment Ohridski University in Sofia, 19 October 2012; Elenkov, I. The 
Cultural Front, Sofia, Institute for Studies of the Recent Past (ISRP), 2008; Hristov, Hr. Todor Zhivkov. Biography, Sofia, 
ISRP, 2009, pp. 508-510; Operation Marathon, Sofia, 2012; see also author’s site www.dese.bg

2 “acquisition” – a term used by the State Security in relation to obtaining information, procuring documents and 
materials in a secret manner

3 Hristo Hristov, Operation Marathon, Sofia, 2012, p. 70.



work and propaganda of Department ХІV. Their official mission is to promote national cultural and 
historical traditions and advocate Bulgarian viewpoint on Balkan history. Disguised under the pretence 
of cultural activities, their true purpose is to supply (under Department ХІV control) party leadership 
with strong historical arguments to consolidate the reputation of the country on the international scene4.

There are two compelling arguments about the special place of CHI in the system of the State 
Security. On the one hand, Department ХІV, tasked as it is, has no Eastern Bloc counterparts, even 
at the KGB. This offers explanation as to why cooperation on matters of cultural and historical 
interest fails to materialize. One of the documents makes a specific reference to the subject (see 
Document No. 22). This is why the department operates under the direct authority not only of the 
Minister of Interior, but also of the official KGB representative for Bulgaria – Gen. Iv. Savchenko. 
Existing performance reports speak of Department ХІV superiors meeting annually with the 
Minister of Interior and Gen. Savchenko to report on and discuss problems of operational and 
intelligence nature (see Document No. 9). On the other hand, the heritage policy abroad evolves 
into a national priority for the party and the state. The founding of the CHI department, delegated 
the mission to implement that policy, coincides with the active entry into politics of Lyudmila 
Zhivkova, first a Deputy Chairperson, later a Chairperson of the Arts and Culture Committee 
(ACC)5. Zhivkova is kept up-to-date about all and any CHI-acquired documents, artefacts, 
cultural and historical property. Her personal copies of the reports are complete with information, 
appraisals and expert opinions about the value of the exhibits to national culture and history. This 
provides further evidence about the tight connections between Department ХІV of the FMD and 
the ACC, and about ACC superiors’ power and control over the department.

Fоnd No. 9 from the archives of the National Intelligence Service (NIS) is the primary source 
of materials herein. They deal with the formation of the CHI department, staffing, main goals 
and lines of activity. Records from fоnds 1, 2, 4 and 7 of the NIS and fоnd 38 of the Ministry of 
Interior are included for better understanding of strategic matters related to Department ХІV. For 
a more comprehensive view on the issue, excerpts from work and personal files of State Security 
agents, directly affiliated to the CHI department, as officially announced by decision of the 
CDDAABCSSISBNA, have found their way into the publication. Their involvement is generally to 
provide expert opinion and appraisal of the condition and value of acquisitions.

Their efforts focused on the specific task at hand, agents Kardam, Valchanov and Borislav recover 
precious copies of original sources on Bulgarian medieval history, among them the letters from 
Ioannes PP. VIII to Prince Boris І (see Document No. 88) and “History of Bulgaria” by Petar Bogdan 
Bakshev (see Document No. 74). To advertise these written treasures on a global scale, thus ranking 
Bulgarian medieval civilization among the first spiritual centres of the Orthodox world at the time, 
is of paramount importance. Co-publication of the Madrid manuscript of Johannes Scylitzes with 
Spanish experts and historical editors is a possible solution, according to agent Valchanov (see 
Documents No. 53 and 58). The Kosinitsa collection is another intriguing selection of Bulgarian 
medieval texts. It is, in fact, in Bulgarian possession since World War I. However, to avoid diplomatic 
tension and damage to the country’s reputation, experts discuss possibilities to co-publish and 
advertise it with the help of French scientists (see Document No. 71).

The source material is arranged in thematic and chronological order, and divided into three 
sections: 

І. Structure and main documents of Department ХІV for cultural and historical intelligence 
(CHI) 

This section reveals the mechanisms behind the formation of Department ХІV, its structure, 

4 Momchil Metodiev, Legitimacy Machine, Sofia, 2012
5 Hristo Hristov, Ibid, Sofia, 2012, p.72



regular staff, CHI-related guidelines and reporting practices over the years. They offer an overview 
of the scope and organization of acquisition processes abroad. A mere glance at its pages will show 
that lines of intelligence, choice of infiltration targets, formulation and reasoning of ideas defining 
national and cultural identity, were all direct products of the political and propaganda agenda of the 
party-state.

Primary work methods of the department include operational work and agent recruitment. The 
second section of the book is a comprehensive guide of related planning, implementation and results.

ІІ. CHI agent operations
By the mid 1970’s, Department ХІV superiors open up to new ideas. Reliance on old practices, 

such as using secret collaborators only to retrieve cultural and historical property, gives way to 
international investigation and recruitment of foreign citizens for the purposes of CHI.

Written sources from this period document the emergence of operational planning based on 
country. Two categories of countries can be distinguished in terms of operational environment. 
The first category comprises countries with easy access to information, i.e. Arab and some Asian 
countries, countries from Western Europe and the USA. Their archives are almost thoroughly 
catalogued and card indexed and their rules of access offer open research possibilities for experts 
and scientists, including from the Soviet camp. Countries in the second category enforce stringent 
access procedures in relation to Bulgarian representatives. These include Greece, Turkey, Yugoslavia, 
Romania and the Vatican. This is reflected in the specific operational tactics, the complexity and 
number of missions, the number of infiltration targets, etc. implemented on a country basis.

This section illustrates the diverse work practices of Department XIV, ranging from recruitment 
to logistics and propaganda. Some involve recruitment of renowned foreign experts to have series 
of propaganda reports on Bulgarian historical and cultural past published internationally. It is a 
common practice of foreign intelligence units to engage in action to discredit Yugoslavian, Greek, 
Turkish and Romanian historical scientists, while collecting information in support of party-
approved propaganda to ensure that the national viewpoint of certain historical arguments and 
controversial questions does not get distorted. There are nearly 150 foreign intelligence operations 
planned in 1978 alone. The most sensitive issue remains the so-called Macedonian question.

CHI on the matter is not addressed here, as it is beyond the scope of this publication.
A further focus of this section is records of the formation and use of scientific and cultural centres 

as a cover up for Department ХІV’s domestic and foreign intelligence missions. 
Infiltration in hostile targets is among the critical CHI lines of activity. These are sites with 

valuable exhibits of Bulgarian historical and cultural past and highly restricted access for national 
researchers. Acquisition is therefore encouraged at any cost and by all means possible. The following 
two sections highlight these aspects of the CHI.

ІІІ. Acquisitions through CHI techniques
One important conclusion of CHI reports in 1976 is that the list of countries of serious operational 

interest for Department XIV should be revised. Given the large volume of acquisitions, work seems 
to be more or less completed in Western Europe, the USA and some Arab countries. Since the 
middle of the 1970’s, covert CHI operations specifically target countries that are impossible to access 
through official channels, i.e. Turkey, Yugoslavia, Greece, the Vatican and Romania. 

Department XIV’s planning and performance records include several volumes of reports to 
Lyudmila Zhivkova along with expert appraisals of written exhibits, i.e. Ottoman Turkish documents, 
the Kosinitsa manuscripts, Yugoslavian sources on Bulgarian past, English diplomatic records, secret 
Nazi fond entries, the letters from Ioannes PP. VIII to Prince Boris І, among hundreds of others. Many 
questions inevitably arise. Where are these sources now? How many were used for actual scientific 
purposes? Concerns about the safety and storage of acquisitions are raised repeatedly in memoranda 



from the head of Department ХІV to FMD superiors. There are three suggested destinations for CHI 
acquisitions: the National Museum of History, the General Directorate for Archives, or a potential 
new Centre for Cultural and Historical Information. Meanwhile, in the absence of proper storage 
facilities, Department XIV superiors proceed to use a poor storage location to keep priceless exhibits 
of cultural and historical value under detrimental storage conditions. 

Several reasons are behind the decision to include these documents, along with reports and 
expert appraisals addressed to Lyudmila Zhivkova in the collection. In an interview with journalist 
Hristo Hristov, the Chairman of the Committee for disclosing the documents and announcing 
affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and the intelligence services of the Bulgarian 
National Army, Evtim Kostadinov, is categorical that neither documents and artefacts (obtained 
through CHI techniques), nor catalogues thereof were ever received at the Centralized Archives of 
the Committee6. 

What happened to the sources which never made it into publication or to the National Museum of 
History and other storage destinations remains a mystery.

There is a string of documents which explicitly prohibit the publishing of some of the materials, to 
avoid exposure of CHI agents and operatives. Therefore, the next logical and commonly asked question 
is “What is the purpose of cultural and historical intelligence, if valuable products of cultural heritage 
and historical science are never publicly acknowledged to exist and are veiled in secrecy?”

The final section of the collection introduces documents dealing with the top intelligence 
operations of the CHI department.

ІV. Targets of infiltration (TI) 
By the middle of the 1970’s, with the number of targets growing quickly, it becomes crucial 

to identify priorities and concentrate CHI manpower on top-interest archives and institutions of 
culture and science. From an operational point of view, there are two extremely difficult targets 
of infiltration: the Apostolic Library and the Secret Archives at the Vatican; and the St. George 
Zograph Monastery at Mount Athos, known as THE ISLAND and CITADEL, respectively. They are 
greatly isolated and almost inaccessible to Bulgarian science and intelligence experts, alike. With the 
search for the best recruit for the job dragging on, THE ISLAND is kept on hold for years. Finally, 
two highly promising Bulgarian historians are dispatched to the Vatican to retrieve materials on 
Bulgarian medieval history. Excerpts from the files of both agents can be found herein. As far as 
the CITADEL files and St. George Zograph monastery are concerned, infiltration tactics expectedly 
reflect BCP’s policy on national cultural and historical heritage abroad7. 

This collection provides access to documents relating to one of the most hotly debated missions 
of Bulgarian intelligence services – Operation MARATHON. The goal of this mission is to retrieve 
the original of the Slavonic-Bulgarian History (Istoriya Slavyanobolgarskaya) by the Venerable Paisius 
of Hilandar, and replace it with a copy prepared in Bulgaria. This is a revered book of the Bulgarians 
and among the priceless achievements of Bulgarian literary heritage, kept safe at the monastery for 
centuries. The bulk of documents detailing the assignment is available in both the paper and the 
extended digital edition.

TI POGREBA (the Vakiflar Archives in Ankara and in the University in Edirne) and TI THE 
TREASURY (the State Archives in Istanbul), along with archives in some neighboring Balkan 
countries, are topics of special CHI interest (see Document No. 16).

Although not covered in this book, records dealing with the so-called Revival Process receive 
ample attention in the twelfth volume of A Journey through the Archives of the State Security, i.e. State 
Security and the Name Changing Campaign – the Revival Process. They reveal the philosophy behind 

6 Hristo Hristov, Ibid, p. 237.
7 Hristo Hristov, Ibid, p. 31.



the scientific theories used to validate the Revival Process. This takes place with the involvement 
of Bulgarian secret services, with experts on Ottoman history and Turkish studies being frequent 
targets of recruitment for CHI purposes8.

This paper edition covers the period 1970-1989 based on 107 photocopies of original records kept 
at the Centralized Archives of the Committee. The related digital edition offers an extended collection 
of documents, reaching a total volume of 222 published archival units, relating to Department ХІV 
(cultural and historical intelligence) of the First Main Directorate of the State Security. Names of 
third parties are anonymised in compliance with art. 31(6) of the applicable Law.  

Reference aids for The State Security and the Cultural and Historical Intelligence (1970-1989) 
include a list of frequently used, but by now obsolete, abbreviations of the names of scientific centres 
and institutions, and a list of major investigations, projects and operations, prepared or completed 
by Department ХІV of the First Main Directorate of the State Security.

                             CDDAABCSSISBNA

8 In: A Journey through the Archives of the State Security, No. 12 – State Security and the Names Changing Campaign – 
the Revival Process, vol. І and vol. ІІ, Sofia, 2013.





І. Структура и основни документи, свързани с дейността на отдел ХІV при ПГУ-ДС – 
културно-историческо разузнаване (КИР).

1. Предложение до началника на ПГУ - ДС генерал-майор Д. Кьосев относно задачите, 
формите, методите, средствата и някои кадрови въпроси на групата по разузнаване в 
областта на културата и историята, София, 26 декември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 2-6.
Застъпват се идеите за формиране на специална група от оперативни работници 
в областта на културата и историята с оглед придобиване на ценни документи и 
материали от българското минало, съхранявани в чуждестранни културни центрове.

2. Предложение на началника на ПГУ - ДС до ръководството на МВР относно създаването 
на отдел за културно-историческо разузнаване към Първо главно управление на ДС, 
София, 16 ноември 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 7-9. 
Специализиран разузнавателен отдел би подпомогнал работата на научните институти 
в страната, но с основни цели да издирва и доставя документи от другите държави, 
свързани с изследването на българската история. Предлага се визия за  щата на бъдещото 
разузнавателно звено. 

3. Справка относно работата по създаване на отдел за „културно-историческо 
разузнаване“ /отдел ХІV/ при ПГУ - ДС и сегашното му състояние, София, 9 май 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 12-15. 
В справката се прави обзор на първите стъпки в организацията по създаването на ХІV 
отдел. Важен нюанс е подбирането на подходящи лица за оперативни работници из 
средите на изявени специалисти по история, езикознание, археология и изкуствознание.
Съдържа констатацията, че учени с утвърдено име не бързат да се съгласяват да работят 
в услуга на разузнаването.

4. Справка на началника на отдел ХІV, ПГУ - ДС полк. Григоров относно оперативните 
разходи по линия на културно-историческото разузнаване за 1973 година, София, 31 
май 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 571, л. 9-13.
Документът съдържа прогнозни изчисления на необходимите разходи във валута и 
български лева, които ще се използват за възнаграждение на агентите, закупуване на 
оперативна техника и ценности при провеждане на агентурно-оперативни мероприятия 
(АОМ), командировки в страната и в чужбина и др.

5. Заповед № І 1170 на министъра на вътрешните работи за активизиране агентурно-
оперативната работа на органите на МВР по културно-историческото разузнаване, 
София, 1 юни 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 27-29.
Заповедта повелява изпълнението на решение № 352 на Секретариата на ЦК на БКП от 
5 април 1972 г. да се възложи на новосъздадения ХІV отдел към ПГУ - ДС.

6. Щатно разпределение на отдел ХІV - културно-историческо разузнаване, [б. д.]
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 573, неномериран лист.
Щатното разпределение на отдела е изложено като схема и включва 12 оперативни 
работници.
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7. Концепция за организацията на работата в отдел ХІV, ПГУ - ДС, София, 14 май 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 16-21.
В концепцията са очертани основните задачи пред отдела като една от точките 
включва проблема за изграждане на фондохранилище за съхраняването на материалите, 
придобити по агентурно-оперативен път.

8. Отчетен доклад за извършената работа от отдел ХІV, ПГУ-ДС през 1973 г., София, 28 
ноември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 558, л. 22-36. 
Направен е преглед на оперативната обстановка в разузнаваните от отдела страни, 
които са разделени на три категории – с трудна, със сравнително лека среда и такива, 
които не създават спънки за достъпа на учени до техни архиви. Отчита се извършената 
дейност по вербовъчната работа и отделните разработки, най-интересните придобити 
документи и материали.

9. Протокол от проведено съвещание за разглеждане на работата на отдел ХІV, ПГУ - ДС, 
София, 15 февруари 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 563, л. 7-11. 
Съдържа отношението и препоръките на министъра на вътрешните работи и на членове 
от ръководството на министерството по извършената дейност и предстоящите задачи 
на отдела. 

10. Предложение относно изучаване и придобиване помощни агенти от ВТУ „Кирил и 
Методий“ - град Велико Търново, София, 23 февруари 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р - ф. 9, оп. 2, а.е. 570, л. 2-4. 
За изпълнение на задачите, стоящи пред отдел ХІV, Окръжното управление на МВР - В. 
Търново предвижда провеждане на мероприятия с цел придобиване на агенти от средите 
на академичната общност. 

11. Мнение на отдел VІІІ - ПГУ по отношение на информацията за работата на отдел ХІV, 
ПГУ-ДС, София, 14 април 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 40. 
Мнението е изготвено във връзка със залегнали задачи за съвместна работа между ХІV 
и VІІІ отдел на ПГУ, ДС. Има забележка по съгласуването на работата на ХІV отдел с 
останалите отдели на ПГУ по въпросите на турското малцинство в България при 
подготовката и провеждането на операция „Хемус“. 

12. Решение № 352 от 5 април 1972 г. на Секретариата на БКП за издирване, опазване и 
стопанисване на българските паметници на културата в чужбина.
ЦДА - ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 2054, л. 527 - 531. 
С цел да бъдат приведени в пълна известност българските паметници на културата, 
намиращи се на територията на чужди държави и да се осигурят условия за тяхното 
опазване Секретариатът на ЦК на БКП възлага на редица ведомства задачи по тяхното 
издирване и стопанисване. 

13. Предложение на началника на ХІV отдел при ПГУ - ДС подполковник Емил Александров 
относно организиране на система за реализиране на придобитите от отдел ХІV, ПГУ - 
ДС материали, София, 28 ноември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 76-81. 
Придобиването на голям брой ценни материали води до тяхното нарастване като фонд. 
Необходима е система за реализация на придобитите материали, която се взема от 
модела на действащата в отдел VІІ, ПГУ - ДС. 

14. Справка относно организирането на оперативна картотека към отдел ХІV, ПГУ-ДС, 
София, 1 октомври 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 221, л. 1-3. 



В документа се изтъква целесъобразността за съставяне на картотека на контингента 
от лица, научни институти и организации на отдел ХІV въз основа на няколко принципа: 
поименна, по страни, по проблемни кръгове и по институти и учреждения.

15. Справка на началника на отдел ХІV относно ръководни документи за дейността на 
отдел ХІV, ПГУ - ДС, София, 2 декември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 220, л. 94. 
В документа са изредени най-важните решения на БКП по работата на културно - 
историческото разузнаване: №352/ 5 април 1972 г. и №367/ 19 април 1975 г. и заповед № 
І - 1170 от 1 юни 1972 на министъра на вътрешните работи.

16. Отчет за резултатите от изпълнението на плана за агентурно-оперативни мероприятия 
на отдел ХІV, ПГУ-ДС, през 1976 г., София, 21 януари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 561, л. 54-74. 
Направен е подробен отчет за проведените мероприятия по всички операции, по които 
отделът е работил зад граница. За слабост се сочи големят брой на обектите за проучване, 
което не позволява да се работи еднакво резултатно по тях.

17. Справка на началника на отдел ХІV, ПГУ - ДС, майор Емил Александров относно 
вербовъчната работа, извършена от отдел ХІV, ПГУ - ДС през първото полугодие на 
1977 год., София 11 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 221, л. 58-60. 
Съгласно утвърден от ръководството на ПГУ - ДС план за работата на отдела през 
1977 г. една от основните задачи е вербуването на агенти из средите на учени от Гърция, 
Турция и „капиталистическите“ държави. Отчетени са резултати по разработките.

18. Препис от решение №872 на Секретариата на ЦК на БКП от 11 септември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 216, л. 54-55. 
Според решението МВР, МВнР и Комитетът за изкуство и култура трябва да 
осъществяват по-тясна координация помежду си при съгласуване на работата по 
подпомагане на научно-пропагандните прояви за издигане на българската наука.

19. Целева план - програма на началника на ПГУ-ДС относно изпълнение на Решение № 872 
на Секретариата на ЦК на БКП от 11 септември 1977 година по линия на Министерство 
на вътрешните работи до 1980 година, София, 10 октомври 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 217, л. 70-80. 
С целевата план-програма, на ПГУ се поставят задачи, с които се цели насочване
оперативните усилия на разузнавателното управление към най-важните страни, райони
и направления.

20. Препис от решение №1066 на Секретариата на ЦК на БКП от 4 ноември 1977 г., София, 
8 ноември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 216, л. 70. 
Решението утвърждава програма на Комитета за култура и на БАН за ускорено 
публикуване на ценни книжовни образци в специално обособен корпус „Писмени паметници 
на българската история и култура“.

21. Перспективен план относно разстановката на кадрите на отдел ХІV, ПГУ-ДС до 1982 г. 
София, 8 ноември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 105-107.
Документът съдържа подробно описание на кадровото състояние на отдела към 1977 г. 
Във връзка с изпълнение на решение №872 от 11 септември 1977 г. на Секретариата на ЦК 
на БКП за издирването и опазването на паметниците на културата се налага увеличение 
на щатните бройки към отдела с цел оперативно осигуряване и подпомагане работата 
на оперативните работници (ОР) в Центъра и на тези, които са на прикритие. 
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22. Справка на началника на отдел ХІV, ПГУ – ДС относно сътрудничеството с ПГУ - КГБ 
и други ведомства, София, 8 ноември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 222, л. 55-55а.
В документа се пояснява, че към КГБ няма сходен отдел ХІV, ПГУ – ДС, затова 
сътрудничеството се проявява в осъществяване на АМ и операции, свързани с 
разузнаването. На подобен етап са и взаимодействията с българското РУ - МНО.

23. Заповед №І - 453 на министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов относно 
назначаване на комисия за МВР – „1300 години Българя“, София, 28 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1103, л. 9-12. 
Създава се Централна комисия за МВР - „1300 години България“ за организиране 
ознаменуването на юбилея на българската държава и координиране на цялостната 
дейност на министерството.

24. Препис на Постановление №40 от 16 юли 1980 г. на Министерския съвет. София, 21 
юли 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1120, л. 156-158.
Постановлението цели подобряване работата на институциите, които са пряко 
ангажирани с дейността по издирване и опазване на националното културно богатство. 
Предвижда поощряване на дарителството на ценни документи и предмети, оповестяване 
на частните колекции.

25. Отчет за оперативната дейност на културно-историческото разузнаване през 1980 г., 
София, 20 ноември 1980 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1104, л. 83-88 гръб. 
Работата на отдела за 1980 г. е изцяло съсредоточена върху провеждането на агентурно-
оперативни мероприятия в страни с много трудна и сложна обстановка като СФРЮ, 
Гърция, Турция, Румъния, Италия и др.

26. Тематичен план относно научни и публицистични материали за издаване зад граница 
през 1981-1983 г. по линия на културно-историческото разузнаване. София, 19 
февруари 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1120, л. 283-284 гръб. 
Направено е описание на мероприятията, които следва да бъдат реализирани през 
посочения период. За всяко от мероприятията е направено обобщение на дейностите, 
свързани с неговото изпълнение. 

27. План относно служебната квалификация на личния състав на отдел ХІV, ПГУ-ДС през 
учебната 1980/81 г., София, 26 ноември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1102, л. 74-75. 
Включени са задачи за подготовката на кадрите на отдела по основните направления в 
работата на оперативния състав.

28. Правилник относно ползване на хранилището на отдел ХІV, ПГУ - ДС /стая 13, етаж 13/ 
на материалите, съхранявани в него, София, 4 март 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1108, л. 12-14. 
Регламентира се редът за съхраняване и ползване на ценните писмени и веществени 
паметници на културата.

29. Докладна записка от зам.-началника на отдел ХІV, ПГУ-ДС, относно имотите на Ефория 
Зограф и в частност на Германския манастир. София, 9 юли 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 156-156 гръб.
Прави се предложение Германският манастир, който е един от имотите на манастира 
„Св. Георги Зограф“ в България, да бъде използван като база за оперативна подготовка на 
сътрудниците на отдел  ХІV, ПГУ-ДС.



30. Справка относно ползването на оперативни работници на обществени начала (ОРОН) 
в отдел ХІV, ПГУ-ДС. София, 7 март 1983 г.

АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 196-196 гръб. 
В справката се прави анализ на натрупания към момента опит в работата с ОРОН, 
като се посочва, че ползването им, когато подбора е правилен и съобразен с техните 
възможности, и са ръководени от опитни ОР, то работата с тях е полезна.

ІІ. Провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по линия на културно-
историческото разузнаване.

31. Справка относно сдружението „Любители на природата и издирване на исторически 
паметници от борбите на българския народ“. София, 5 януари 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1119, л. 107-109. 
Справката отразява направеното към 1972 г. за изграждане на Сдружението като форма 
на прикритие на разузнавателната дейност на ПГУ-ДС предимно по направление на 
Гърция и Турция, привличане на видни български учени, обществени деятели и др.

32. Докладна записка на началника на ХІV-и отдел относно български икони в Унгария, 
София, 9 ноември 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 50-51. 
В документа се подчертава, че в Унгария се съхраняват около 1000 икони - образци на 
православното изкуство. Освен българската страна, интерес към тях проявяват и 
специалисти от Югославия. Спешно се налага в Унгария да бъдат изпратени български 
специалисти по реставрация и иконопис за оценяване на материалите.

33. Справка от началника на ПГУ-ДС относно необходимостта от цялостна регистрация 
на иконите в България, София, 11 януари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 562, л. 18-20. 
Съдържа констатацията, че иконите като паметници с историческа стойност не 
получават необходимата грижа от страна на държавата. Много от образците на 
християнската култура в България остават неизвестни и се съхраняват при лоши 
условия. Една цялостна регистрация на иконите в страната би дала възможност за 
тяхното опазване.

34. Справка относно придобити културно-исторически паметници и проведени 
мероприятия за подпомагане на българската културна политика зад граница, за 
периода от юли до октомври 1973 г., София 17 октомври 1973 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 37-45.
Подготвят се мероприятия за пропагандиране успехите на български музиканти, творци 
и артисти, работещи в чужди държави. Предвижда се разработване на програма за 
мероприятия зад граница с използване на чуждестранни учени за доказване на българските 
историографски тези по спорни въпроси.

35. Докладна записка от „Венелин“ относно възможностите за работа на СС и ОР на отдел 
ХІV - ПГУ, ДС в Турция, София, 7 октомври 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 7, а.е. 578-РД, т. 1, л. 49-51.
В документа се подчертава силното ограничение за достъп на чужди специалисти 
в турските архиви. Проникването на български учени налага необходимостта от 
комплексна подготовка за съставяне на изгодни културни спогодби за научен обмен, с оглед 
улеснено използване на турските фондове.

36. Докладна записка от Петър Младенов - министър на външните работи, Димитър 
Стоянов - министър на вътрешните работи и Людмила Живкова - първи зам. - 
председател на Комитета за изкуство и култура и председател на Междуведомствената 
комисия за опазване на българските културно-исторически паметници в чужбина до 



Секретариата на ЦК на БКП относно по-нататъшното утвърждаване на България в 
чужбина, София, 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 41-44. 
Основен проблем, залегнал в документа, е изпълняване на партийните решения за 
осъществяване на крупни културни прояви в чужбина, за да се издигне образът на България. 
Предлагат схема на комплексни мероприятия на Комитета за изкуство и култура (КИК), 
МВнР и МВР, които предстои да се провеждат.

37. Схема на комплексните мероприятия, които ще бъдат проведени в близките няколко 
години за по-нататъшното утвърждаване в капиталистическите държави на нашата 
страна, в т.ч. на нейната сегашна и минала култура, София, 17 февруари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 45-54. 
Схемата се състои от три раздела, като последният се отнася до Първо главно управление 
на ДС при МВР. Основни моменти са продължаването на работата по операции 
„Цитадела“ и „Хемус“.

38. Справка на началника на Първо главно у-ние относно проведените агентурно-
оперативни мероприятия в изпълнение поставените от министъра на вътрешните 
работи задачи по издирване и придобиване на намиращите се в чужбина паметници 
на Търновската книжовна школа, София, 31 март 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 6-9. 
Описани са необходимите действия за сътрудничество на ПГУ - ДС и Окръжното 
управление на МВР - гр. Велико Търново по работа с обектите на разработки, секретни 
сътрудници и учени и изпращането им в различни места в страната и чужбина по 
придобиване на оригинали и копия от образци на Търновската книжовна школа.

39. Справка на началника на отдел ХІV, полковник Георги Авджиев относно използване 
възможностите за работа на Славянския комитет по линия на отдел ХІV, ПГУ - ДС, 
София, 5 юни 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - р, ф. 9, оп. 3, а. е. 222, л. 25-26. 
Справката разглежда въпроса за установяване на връзки и издирване на лица от средите 
на българската емиграция за целите на отдела по линия на издирване и придобиване 
на архивни и ценни паметници на българската култура, съхранявани от потомци на 
българите, живущи зад граница.

40. План относно провеждането на агентурно-оперативни мероприятия до 1985 година от 
отдел ХІV, ПГУ-ДС, във връзка с 1300-годишнината от образуването на българската 
държава. София, 7 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 38, оп. 1, а. е. 230, л. 2-23. 
Във връзка с честванията на 1300-годишнината от създаването на българската държава 
отдел ХІV, ПГУ-ДС, с цел да се постигне максимален ефект от честването на юбилейната 
годишнина и за активното противопоставяне на опитите за фалшифициране на 
българската история, културно-историческото разузнаване подготвя провеждането на 
редица агентурно-оперативни мероприятия.

41. Окръжно писмо на министър Стоянов №І - 72 от 29 май 1979 г. до началниците на 
централните поделения, Софийско градско и окръжните управления на МВР, София, 
29 май 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а.е. 326, л. 84 - 91. 
Заповедта цели обезпечаване на 1300-годишнината от създаването на Българската 
държава от противобългарски прояви на задграничните идеологически, националистически 
и религиозни пропагандни бази. Усилията на органите на МВР в столицата и окръжните 
управления на министерството, с участието на Държавна сигурност са насочени към 
оказване на съдействие на Националната координационна комисия „1300 години България“, 
на културните ведомства и институции.



42. План на началника на Първо главно управление относно провеждане на агентурно-
оперативни мероприятия на ПГУ-ДС, за утвърждаване в чужбина през 1979 - 1985 
година делото на братята Кирил и Методий, София, 13 юни 1979 г.

      АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1106, л. 31-37. 
Документът е изготвен с оглед изпълнение на задачи, поставени от Решение №127 на 
Секретариата на ЦК на БКП от 13 февруари 1979 г. за популяризиране и пропагандиране в 
страната и в чужбина просветната дейност на Солунските братя. Отдел ХІV трябва да 
съдейства за изпълнението му като издирва и популяризира с оперативни средства ценни 
материали, свързани с живота и културното наследство на Св. Св. Кирил и Методий и 
техните ученици.

43. Справка от полк. Христо Маринчев относно разузнавателните възможности на 
църковните общини зад граница, София, 29 октомври 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 223, л. 17 - 20. 
Документът разглежда наличието и състоянието на църковните общини на Българската 
православна църква зад граница и степента им на влияние сред българската емиграция. 
Католическите и протестантските мисии също са посочени като възможности на 
разузнаването по културна линия. Набелязани са осем насоки за достигане до средите 
на българските колонии в чужбина и привличането им за сътрудници за културно-
историческото разузнаване. 

44. Докладна записка на майор Измирлиев относно провеждане на мероприятие „Г“ на 
„Майкъл“ на 14 юни 1980 година, София, 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1123, л. 3-8. 
В София гостува американски учен, който носи в себе си микрофилми на славянски ръкописи, 
заснети в други държави, малко преди визитата му в българската столица. Решено е да се 
проведе мероприятие „Г“ в стаята му, в негово отсъствие и оперативните работници да 
преснемат образците, които представляват научен интерес.

45. Справка на началника на отдел ХІV, ПГУ-ДС, полковник Г. Авджиев относно диверсии 
по отношение на нашата история през 1978-1980 год., София, 6 ноември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1105, л. 23-26. 
В документа са приведени цитати от публикувани съобщения, книги, статии на учени и 
журналисти в ГФР, СФРЮ, Румъния, Гърция, Англия, Италия и други, в които българската 
история е представена в неблагоприятна светлина. Преобладават сведения, взети от 
югославски вестници и книги. 

46. План на началника на ХІV отдел, ПГУ - ДС относно провеждане на агентурно-
оперативни мероприятия във връзка с Първия международен конгрес по българистика, 
София, 6 април 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1109, л. 2-3.
Конгресът се провежда от 23 май до 3 юни в София. Смята се за най-внушителното научно 
събитие, посветено на поредицата чествания по повод 1300 години от създаването 
на българската държава. Набелязани са мерки за работата на отдел ХІV във връзка с 
протичането на Конгреса и установяването на контакти с чуждестранни гости и 
използването им за КИР. 

47. Предложение на министъра на вътрешните работи до председателя на Комитета 
за култура относно създаване на Център за историческа и културна информация с 
ограничено разпространение към Комитета за култура, София, 1 юли 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1108, л. 6-8. 
С оглед избягване на опасността да се разконспирират и разкрият интересите зад граница 
излиза предложение за създаване на Център за историческа и културна информация с 
ограничено разпространение с профилирана дейност по регистриране, съхраняване и 
изучаване на придобитите материали, подчинен на първия зам.-председател на Комитета 
за култура и на Ръководството на ПГУ - ДС. 



48. Мероприятия относно използването на Македонската патриотична организация 
(МПО) за решаване на задачи на Културно-историческото разузнаване, София, 17 
септември 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1107, л. 104-107. 
В документа се приема, че МПО е една от най-масовите и силни сдружения на българската 
емиграция зад граница. Сътрудничеството с МПО се възприема като благоприятно за 
целите на културно-историческото разузнаване.

49. Докладна записка от началника на ПГУ-ДС до министъра на вътрешните работи 
относно състоянието на Центъра за балкански изследвания към Църковно-
историческия и архивен институт – ЦИАИ. София, 19 декември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 219-221. 
Центърът за балкански изследвания към ЦИАИ е учреден с Решение №85 от 25.01.1983 
г. на Секретариата на ЦК на БКП. Мотивите за създаване на звеното са свързани с 
разширяване възможностите на културно-историческото разузнаване чрез използването 
му като прикритие за проникване във важни за отдела обекти, където се съхраняват 
ценни за историята на България и Балканите материали. 

50. Справка, изготвена от началника на ПГУ-ДС генерал-майор В. Коцев относно 
изграждането на звено към Комитета за култура по линия на културно-историческото 
разузнаване. София, 15 октомври 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 216-217. 
В справката се поставя въпросът за изграждане на звено към Комитета за култура, 
което да регистрира, оценява и реализира придобитите от разузнаването документи и 
ценности.

ІІІ. Материали, придобити по линия на културно-историческото разузнаване.

51. Сведение от СС „Борислав“ относно неизвестни досега ръкописи, София, 20 април 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 5553 - РД, л. 10-11. 
В сведението се коментира доклад на гръцки учен, изнесен на ХІV Конгрес по византинистика 
от 6 до 14 септември 1971 г. в Букурещ. В него се говори за неизвестни документи от 
сбирката на манастира „Метеора“ в Гърция. Сред тях е житието на Св. Спиридон Нови 
(ХІІ - ХІІІ в.), оценено като важен извор за българската история.

52. Оценка от доц. В. Гюзелев относно Мадридския препис на Йоан Скилица и неговото 
значение като паметник за византийската и средновековната българска история, 
София, 21 август 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 74-77. 
Изтъква се значението на преписа на византийския хронист Йоан Скилица (ХІ - ХІІ 
в.) като най-ценния ръкопис в Националната библиотека в Мадрид от ХІІ - ХІІІ в. За 
българската история документът е ценен с това, че съдържа 71 миниатюри, изобразяващи 
всекидневния живот на българите между 812 г. до 1041 г. Сътрудникът смята, че засега е 
успял да се сдобие с първото и единственото цялостно цветно фотокопие на ръкописа и 
има възможност да се издаде от български учен.

53. Оценка на СС „Вълчанов“ относно историческата стойност на хрониките на Флорио 
Бюстрон и Франческо Амади като извор за българската история, София, 18 септември 
1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 97-100.  
Документът показва библиографски известна на българските историци хроника от 
средата на ХІV в. Написана е от киприот от френски произход, дописвана от венецианец, 
озаглавена „Хроника на о-в Кипър“ и съдържа данни за участието на българи - роби в 
защитата на острова от нападението на генуезците през 1373-1374 г.



54. Придобити материали и информации за български паметници на културата в чужбина. 
София, 15 декември 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 52-52а. 
Справката включва информация за придобитите документи от Националната 
библиотека в Мадрид и от архиви в Барселона. Документите са предоставени на 
Междуведомствената комисия за опазване на българските паметници на културата, за 
научна реализация.

55. Оценка на получени материали от културно-исторически характер. София, 7 януари 
1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 23-27.
В документа се дава оценка на преписи на документи от архивите на Топкапъ сарай в 
Цариград, които хвърлят светлина върху някои неизвестни до този момент събития 
непосредствено преди Априлското въстание. Дава се оценка и на придобити османотурски 
документи от египетски книгохранилища, касаещи историята на България.

56. Писмо от Людмила Живкова, първи зам.-председател на КИК до зам. министъра на 
вътрешните работи, в което се дава оценка на придобитите откъси от средновековните 
хроники на Флорио Бюстрон и Франциско Амади. София, 20 януари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 47-48.
Според оценката на специалистите, хрониките съдържат ценни сведения за живота на 
две хиляди българи, продадени в робство на о-в Кипър, където участват във войната 
между Кипърското кралство и Генуа.
 

57. Сведение относно работата по историко-документални филми с участието на проф. 
Иван Дуйчев. София, 14 юни 1973 г.

      АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 2, а.е. 14112, л. 95-97.
В работата по заснемането на документалните филми за старините от Първата 
българска държава, за живота и дейността на българските книжовни школи през 
Средновековието, се предвижда участие на проф. Дуйчев като консултант.

58. Бележки на СС „Вълчанов“ относно възможностите и начина на издаването на 
Мадридския препис на Йоан Скилица в България или чужбина в близките години, 
София, 26 юни 1973 г.

     АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 119-122. 
Сътрудникът разказва за произхода и съдбата на Мадридския препис на хрониката на 
Скилица и значението му за историята на Византия и българските земи. Спира се на 
предходните опити на български историци да я издадат и трудностите, които са срещали 
и тепърва предстоят да се сблъскат. Предлага хрониката да се издаде фототипно чрез 
българо-испанско сътрудничество, с което основно да се заеме проф. Иван Дуйчев.
 

59. Донесение от агент „Борислав“ относно манастира Драгомирна, София, 12 октомври 
1973 г.

      АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 5553 - РД, л. 62-63.
В документа се разказва за създаването на манастира през ХVІІ век и изграждането му на 
собствена библиотека, в която се пазят уникални ръкописи със среднобългарска и руско-
българска редакция. 

60. Писмо от Дирекцията за защита на авторското право до Комитета за изкуство и 
култура относно обмен на материали с историческа стойност между Комитета за печата 
– Дирекция за защита на авторското право и проф. Матея Матеич от Университета в 
Охайо. София, 22 ноември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 53-54.
На основание на постигнато споразумение между Комитета за печата и проф. Матеич, 
последният предоставя микрофилми от ръкописите на Хилендарската колекция.



61. Справка за ксероксовите копия от карти и обяснителни текстове в атласи, направени в 
архивохранилища в Испания. София, 21 юни 1973.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 81а-81е. 
За всеки един от копираните атласи са дадени подробни данни относно автора, годната 
на съставяне и пояснителни бележки за българските градове, отбелязани в атласите.

62. Писмо до председателя на Междуведомствената комисия по издирване и съхраняване 
на паметниците на българската история и култура др. Л. Живкова относно документи 
за историята на България, придобити от Националния архив на САЩ. София, 16 
април 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 567, л. 40-41.
Придобитите документи са част от архивните материали на немското Министерство 
на външните работи, които американците са изнесли от Германия в края на Втората 
световна война.
 

63. Служебна бележка от проф. Иван Дуйчев относно пътуванията му до Света Гора. 
София, 15 юли 1974 г.

      АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 2, а.е. 14112, л. 156.
Документът представлява кратка информация за направените две пътувания на проф. 
Иван Дуйчев до Света Гора през 1938 и 1943 г. От служебната бележка става ясно, че 
основната цел на пътуванията му е била издирване и преснимане на ценни за българската 
история документи.

64. Писмо до председателя на Междуведомствената комисия по издирване и 
съхраняване на паметниците на българската история и култура Л. Живкова относно 
Каталог на ръкописите в Хилендарския манастир. София, 18 октомври 1974 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 567, л. 51-52.
Документът съдържа оценка за научната стойност на ръкописите, които се съхраняват 
в Хилендарския манастир. Каталогът от своя страна съдържа данни за времето на 
съставянето на ръкописите, съдържанието им и какви са материалите – български, 
сръбски и др.

65. Писмо на министър Димитър Стоянов до председателя на Междуведомствената 
комисия при Комитета за изкуство и култура - Людмила Живкова с приложени 21 
ксерокопия на османо-турски документи от ХV-ХVІ век за Видинския санджак, София, 
27 февруари 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 15-16.
Наред с неизвестни дотогава регистри за Видинския санджак, към писмото са приложени 
книгата „История на българите“, Трабзун,  от 1908 г. от анонимен автор на турски 
език и „Абдул Хамид ІІ и султанската власт“ от 1920 г. Предложено е материалите да се 
предадат на Народна библиотека - Ориенталски отдел.

66. Писмо на министъра на вътрешните работи до председателя на Междуведомствената 
комисия при Комитета за изкуство и култура - Людмила Живкова с приложени осем 
касети филм на ръкописи от манастирите в Света гора, София, 5 април 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 20-22.
Заснети са 22 ръкописа и фрагменти от документи за българската средновековна култура 
от манастира „Св. Г. Зограф“ и 19 ръкописа от манастира „Хилендар“. Сред заснетите 
материали са Драгановият миней (втората половина на ХІІІ в.) и Зографският сборник 
(ХІ в.).

67. Справка от Петър Коледаров за българските ръкописи в Югославянска академия 
„Знатности и умйетности“ - Загреб, по описа, съставен от акад. Владимир Мошин - 
Vladimir Mošin, Cirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, Jazu, 1952, Дял ІІ - Репродукции, 
София, 3 август 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 74-75.



Авторът е причислил повечето от документите като „македонски“ и „сръбски“, въпреки 
българския им произход. В справката са описани само онези от тях, които са излезли 
изпод българска редакция.

68. Справка относно старобългарски книжовни паметници от Британската библиотека, 
София, 5 август 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 67.
Микрофилмирани са Четвероевангелие от втората половина на ХІV на Търновската 
книжовна школа и Сборник от беседи и поучения по разказани евангелски текстове.

69. Предложение за преснимане архива на проф. Иван Дуйчев, София, 15 октомври 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 104-108.
В плана за работа на отдел ХІV за 1976 г. е предвидено да се преснеме целият архив на проф. 
Дуйчев посредством съдействието на оперативни работници. Подчертана е важността 
на колекцията за българската история. Приложен е опис на заснетите материали. 

70. Справка относно архива на Александър Екзарх, София, 26 ноември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 80-81. 
Придобитите документи са свързани предимно с личния живот на видния възрожденец. 
Смята се, че допълват съществена част от фонд „Александър Екзарх“ в Народна 
библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ и с набавянето им архивът се попълва с почти 
всички известни на науката материали за него.

71. Агентурно сведение на агент „Богдан“ относно сбирката „Козиница“1, София, 3 
февруари 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 3071 - ЛД, л. 73-75. 
В документа се търси решение на проблема как да се намери начин за публикуването 
на ръкописите от „Козиница“. Според агента възможен изход е съвместна публикация с 
френски учени.

72. Справка относно реализацията на някои от придобитите произведения на изкуството 
и документи с културна и историческа стойност, София, 4 февруари 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 221, л. 4 - 8.
През 1976 г. българската култура е популяризирана широко на Запад чрез публикуване 
на документи за Априлското въстание и Руско-турската война (1877-1878). Фондът 
на Националната художествена галерия се обогатява чувствително с произведения на 
изкуството, но и с ценни икони, придобити по линия на КИР.

73. Писмо на министър Д. Стоянов до председателя на Междуведомствената комисия 
при Комитета за изкуство и култура - Людмила Живкова с приложени 144 страници 
преводни материали от фонд RH 19 - VІІ на Западно-германския военен архив, София, 
19 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 99-100.
Материалите разкриват участието на Българската народна армия в І и ІІ фаза на 
Втората световна война (1944-1945г.) по данни на немските армии „Е“.

74. Писмо на министър Д. Стоянов до председателя на Междуведомствената комисия при 
Комитета за изкуство и култура - Людмила Живкова с приложени над 200 страници 
от тайния хитлеристки фонд RH - 31 - ІІ, Федерален военен архив във Фрайбург, ФРГ, 
София, 22 април 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 96-98. 
Извлечените материали се отнасят до историята на военните отношения между 
България и Германия за периода от май 1941 г. до септември 1944 г.

1 Козиница е селище, разположено в планината Пангей, в близост до градовете Серес и Кавала. В Козиница се 
намира манастирът „Св. Богородица Иконосифиса“, където са открити въпросните ръкописи.



75. Докладна записка на агент „Тервел“ относно заснетите материали във Ватиканските 
библиотеки и архиви, които представляват интерес за изследванията върху българската 
политическа и културна история, София, 15 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 3071 - РД, л. 109-111.
Заснети са копия на важни сведения за историята на българските земи от античността 
до новото време, сред които са и преводи на изгубени ръкописи на архиепископ Петър 
Богдан Бакшев. Отбелязано е, че материалите са предадени за съхранение в българските 
институции.

76. Писмо на министър Д. Стоянов до председателя на Междуведомствената комисия при 
Комитета за изкуство и култура - Людмила Живкова относно ксерокопия на преведени 
от немски език документи от Политическия архив в Бон, София, 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1122, л. 101. 
Ксерографирани са шифрограми и телеграми на немското посолство в Токио, агентурни 
сведения и докладни записки на немските оперативни служби в Япония по повод разкриване 
дейността на д-р Рихард Зорге като съветски разузнавач.

77. Агентурно сведение на СС „Вълчанов“ относно работата на български 
специалисти във Ватиканската Апостолическа библиотека, Ватиканския 
таен архив на Конгрегацията, Архива за пропаганда на вярата и другите 
архиви на отделните католически ордени в Рим, София, 28 септември 1977 г.  
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 177-178.
При издирване и обнародване на ръкописи от архивите на Ватикана е важно документите 
да се издават в непрекъсната последователност и в кратки срокове. Предлага състав за 
работната група, ръководена от проф. Дуйчев и програма за дейността на специалистите, 
в която да се включат извори от ІХ до ХVІІ в.

78. Справка относно грамота на императрица Мария Терезия за банатските българи, 
София, 9 октомври 1980 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 112/ 1- 113/ 1.
Научно съобщение за грамота (Указ) на Мария Терезия, в който са определени привилегии 
за банатските българи в рамките на Австро-Унгария.
 

79. Справка относно разузнавателната работа по турските архиви, София, 26 януари 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1107, л. 44-49.
В справката е отбелязано, че Турция е страна с трудна оперативна обстановка, което 
обяснява ангажиментите в тази страна на разузнаването. Набляга се на важното 
значение в бъдеще усилията на научните центрове по хуманитарни дисциплини в България 
да се съсредоточат основно в подготовката на специалисти - османисти. 

80. Справка относно работата на разузнаването по придобиване на ценни ръкописи за 
българската история от архивохранилищата на арабските страни. София, 26 януари 
1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1107, л. 50-59.
Дейността по придобиване на ценни ръкописи по българската история, съхранявани в 
арабските страни се насочва предимно към хранилищата на Сирия и Египет. В подкрепа 
на това направление е богатият им фонд с извори за българската история през ХІХ век.

81. Анотация на някои османо-турски и други документи, придобити в отдел ХІV, ПГУ 
- ДС, които могат да бъдат използвани за доказване асимилаторската политика на 
османските завоеватели, София, 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1115, л. 13-14.
Сред документите са османски регистри и законници за различни санджаци от ХV - ХVІІІ 
в., летописна книга за Католическата епископия в българските земи и други.



82. Справка на ст. лейтенант Пламен Атанасов относно извършено предаване на 
Националния исторически музей (НИМ) на придобитата от ФРГ колекция на Калоянов 
с висока филателна стойност, София, 8 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 197-197 гръб.
Справката отразява извършване на оценка и предаване за съхранение в НИМ на филателна 
колекция на стойност 1,5 милиона ДМ, придобита от ФРГ. 

83. Оценка от Красимир Станчев за микрофилмите на славянски ръкописи от Полша, 
постъпили в Международния информационен център за балкански изследвания 
(СИБАЛ), София, 16 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 254.
В оценката се подчертава за крайно необходимо копирането на оповестените седем 
ръкописа за историята на България от ХVІ и ХVІІІ в., съхранявани в сбирките на различни 
краковски библиотеки.

84. Оценка от Георги Марков относно документи по българския национален въпрос, 
съхранявани във виенските архиви, София, 7 ноември 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 250-252.
Придобитите материали засягат историята на Първата световна война (1914-1918) 
и стремежа на българската държава към пълно национално обединение. Документите 
са подредени тематично в четири групи: Македонски въпрос, Добруджански въпрос, 
положение на мюсюлманите в България и политиката на турската държава спрямо 
арменския народ, политически оценки на български държавници и дипломати, родом от 
Македония.

85. Справка относно ценни документи и вещи, получени по линия на отдел ХІV, ПГУ - ДС 
и предадени на различни организации и ведомства, София, 21 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1123, л. 86-88.
В документа е указано, че описаните материали са предоставяни на председателя 
на Междуведомствената комисия при Комитет за култура - Людмила Живкова, 
придружавани с оценки и протоколи, подписвани лично от министъра на вътрешните 
работи.

ІV. Обекти за агентурно проникване (ОАП):

„КРъСт“/„ОСтРОвът“

86. Сведение относно данни за българската история в петтомната история на Йосиф 
Симон Асеман. София, 1 март 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 9.
В средата на ХVІІІ век Йосиф Асеман е бил главен библиотекар при Ватиканската 
библиотека. Четири от петте тома на световната история на Асеман са посветени на 
българската история.

87. Сведение относно проникването на осв. „Симеонов“ до секретния архив на ватикана и 
придобиването на ценни материали за средновековната история на България. София, 
25 октомври 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 116-123.
Сведението представлява интерес не само от гледна точка на материалите за 
средновековната българска история, които осв. „Симеонов“ успява да копира, но и 
поради факта, че дава много подробно описание на пропускателния режим във Ватикана 
и процедурите за проверка, през които преминава всеки, който е допуснат да чете в 
библиотеката.



88. Сведение /оценка/ относно придобитите писма на папа Йоан VІІІ до българския княз 
Борис І и други. София, 28 октомври 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 127-128 гръб.
В документа няколкократно се подчертава, че придобитите копия на писмата на папа 
Йоан VІІІ до княз Борис І са от изключителна стойност за българските учени-медиевисти, 
поради факта, че опитите българската наука да се сдобие с тези писма по официален път 
не дава резултат.

89. Докладна записка относно по-нататъшния ход и утвърждаването на плана на операция 
„Островът“. София 12 януари 1974 г.

      АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 180-181. 
От докладната записка става ясно, че работата по задачите, заложени в проекто-плана 
на операцията започва още преди той да бъде утвърден официално. Първоначалното 
име на операцията по проникването в Библиотеката и Секретния архив на Ватикана е 
носела името „Кръст“ и едва по-късно е преименувана на „Островът“. 

90. Проекто-план на операция „Кръст“. София, [б.д.]
      АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф.4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 182-188. 

В плана подробно е описана целта на операцията, основните задачи по линия на културно-
историческото разузнаване, по които ще се работи, етапите, през които се преминава и 
учените, с които ще бъде установен контакт. Посочени са институтите, в които се 
предвижда да се изпратят на специализация български млади специализанти.

91. План-предложение относно работата по „Островът“ – Ватиканската библиотека и 
архив. София, 22 април 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 245-248. 
Работата във Ватиканската библиотека и архив с цел придобиване на ценни документи 
за българската история е разделена на етапи. За постигане на целите се предвижда 
провеждане на редица мероприятия, най-важните сред които са внедряването на 
агентите „Вълчанов“ и „Кардам“, както и редица други съпътстващи ги мероприятия по 
установяване на контакти и популяризаторска работа в полза на България.

92. Докладна записка относно изпълнението на задачите по І етап на „Островът“. София, 
1 юни 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 257-262. 
В документа се дава подробна информация за работата по „Островът“ – акцентира се 
върху успешното представяне на агент „Кардам“ като млад и перспективен изследовател. 
Дарени са български книги за Ватиканската библиотека, получено е и одобрение за 
квалификация на млад български учен в тамошното Палеографско училище и др.

93. Справка на началника на отдел ХІV, ПГУ - ДС относно изпълнение на оперативни 
мероприятия от унгарските другари, съгласувани с тях, София, 22 октомври 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 569, л. 17-19. 
Справката показва договорености с унгарските служби за получаване на списък за 
ръкописите за българската история, съхранявани във Ватиканската библиотека. Това се 
смята за особено важно предвид на поет по-рано ангажимент от страна на папа Павел VІ 
към Тодор Живков за даване достъп на български учени в архивите на Ватикана.

94. Предложение за отпускане на средства за заплащане на копието на неизвестен 
славянски ръкопис от Ватиканската библиотека. София 8 април 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело № 3021 „Островът“, т. 2, л. 228-
228 гръб. 
В „Островът“ СС „Сергиус“ открива неизвестен досега славянски ръкопис – „палимпсест“ 
от ХІІ-ХІІІ в., от изключително значение за изясняване отношението на Гръцката църква 
към делото на Кирил и Методий. 



„Цитадела“

95. Постановление за откриване на активна разработка „Цитадела“ към отдел ХІV, 
ПГУ-дС. София, 7 януари 1972 г. 

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 1, л. 1.
 Манастирът „Св. Георги Зограф” в Света Гора е важно просветно и книжовно българско 

средище, в чиято библиотеката се съхраняват уникални ръкописи и книги, свързани с 
българската история. Разработката се разкрива с цел опазване на българския характер 
на манастира и ценните за българската история и култура ръкописи, икони и др.

96. План за агентурно-оперативни мероприятия по разработка „Цитадела”. София 10 
януари 1972 г.

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 1, л. 4-12. 
 Задачите, заложени в плана за работата по „Цитадела” са систематизирани в два 

раздела – агентурно-оперативни мероприятия, в които са залегнали въпросите по 
фотозаснемането на ценни ръкописи и книги, издирване на подходящи духовни лица, 
които да бъдат изпращани в „Цитадела” по изпълнение на плана и т.н. Втората част 
третира мероприятия, които следва да бъдат проведени от държавни институции и 
обществени организации за извършване на реставраторска и други дейности.

97. докладна записка от полк. Христо Маринчев до началника на ПГУ-дС, в която се 
поставя въпросът за Германския манастир. София, 12 април 1975 г.

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 5, л. 
136-137.

 Германският манастир е филиал на Зографската обител. В докладната записка се 
прави предложение да бъде използван Германският манастир като база за подготовка 
на монаси, които да бъдат изпращани в последствие в Зограф, както и за мероприятия 
на отдел „Кадри и подготовка”.

98. Препис от Решение №35 на Политбюро на ЦК на БКП от 27 януари 1977 г. София, 31 
януари 1978 г. 

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 2-3. 
 В решението са изброени мерките, които трябва да бъдат реализирани с цел създаването 

на подходящи условия за опазването на историко-културното богатство на манастира 
„Зограф”.

99. докладна записка от полк. Христо Маринчев до началника на отдел ХІV, ПГУ-дС по 
въпроси, свързани с несъгласуваността на мероприятията по посещенията на различни 
делегации в Зографския манастир. София, 3 юни 1977 г. 

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 68-69.
 Липсата на съгласуваност, познаване на гръцките закони и още по-лошо – неспазването 

им от страна на групи от различни учреждения, посещаващи Атон, според полк. Хр. 
Маринчев може да доведе до разрушаване на това, което е постигнато на този етап 
в манастира „Зограф”. Това налага установяване на строг ред, който да се спазва от 
всички учреждения.

100. Предложение относно провеждане на операция за изземване на оригинални 
документи от Зографския манастир. София 30 октомври 1981 г.

 аКРдОПБГдСРСБНа – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 
272-273.

 Зам.-началникът на ПГУ-ДС, генерал-майор Вл. Тодоров утвърждава провеждането 
на операция „МАРАТОН” за изземване на документи и ценни исторически образци. 
Най-важният обект на операцията е оригиналът на „История славянобългарска”. 
Провеждането на операция „МАРАТОН” е предвидено да стане на два етапа.



101. Програма относно провеждане на комплексни мероприятия за опазване на културните 
ценности в Света гора – Атон за периода 1982/87 г. [б.д.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 9, л. 91-97.
 Програмата е изцяло насочена към изпълнението на задачи, свързани с консервационна, 

реставраторска и проучвателна дейност на подбраните за тази цел няколко екипа. 
Предвижда се работата по реставриране и консервиране на различните видове 
документи (ръкописи, икони, стенописи и др.), и паметници, да се извършва на етапи, 
при спазването на принципа на приемственост в работата на различните екипи.

102. План относно провеждане на операция „МАРАТОН”. София, 14 ноември 1983 г. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 124-125.

 В плана се предвижда изготвеното копие на съхранявания в Зографски манастир 
оригинал на „История славянобългарска” да бъде подменен от ОР Христо Маринчев при 
посещението му в Гърция. Планира се също така изземването на още два много ценни 
документа – Драгановият миней и „Посланието на Патриарх Евтимий”.

103. Предложение относно маршрутиране на СС „Благоев“ в Зографския манастир в Света 
гора. София 1 февруари 1984 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 28-30. 
 С изпращането на СС „Благоев“ в Зографския манастир се цели да се укрепи монашеското 

братство и в един бъдещ момент да бъде избран за негов игумен. Предвижда се в началото 
на СС „Благоев“ да бъдат поставени по-общи задачи като проучване на възможностите 
за приемане на нови послушници в манастира и др.

104. Докладна записка от Петър Младенов – министър на външните работи до Политбюро на 
ЦК на БКП. София, 29 август 1984 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 98-102.
 В докладната записка е поставен въпросът за отношението на гръцките власти към 

Зографския манастир с акцент върху факта, че в имената на манастирите „Хилендар“ 
и „Св. Пантелеймон“ стоят наименованията „сръбски“ и „руски“. Обръща се внимание на 
факта, че натискът, който се оказва от страна на гръцките власти върху монашеското 
братство се отразява пагубно за манастира.

105. План относно провеждане на операция „МАРАТОН“. София, 4 декември 1984 г. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 128-129. 
 Планът е посветен на въпросите, свързани с организацията по замяна на оригнала 

на „История славянобългарска“ – пренасяне на копието и оригинала, обезпечаване 
сигурността на операцията, поименно са разписани задачите на всеки един от 
участниците в нея.

106. Допълнение към плана за провеждане на операция „МАРАТОН“. София, 17 септември 
1985 г. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 204-205.
 Повод за изготвянето на допълнението са настъпили промени в оперативната 

обстановка, което води до прекратяване на „МАРАТОН“ до настъпване на благоприятен 
момент. Очаква се операцията да бъде подновена към края на месец септември.

107. Справка относно изпълнение на операция „МАРАТОН“. София, 20 декември 1985 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 214-219.
 Документът представлява подробен отчет за протичането на операция „МАРАТОН“ 

от момента на пристигането на участниците в операцията на 15 декември до 19 
декември, когато напускат Света гора. Направено е подробно описание на начина, по 
който е извършена подмяната на оригинала на „История славянобългарска“.



І. Structure and main documents of Department ХІV for cultural and historical intelligence 
(CHI) of the State Security’s First Main Directorate.

1. Proposal to the head of the State Security’s First Main Directorate (FMD SS) Major-General 
D. Kyosev concerning staffing, assignments, manner, methods, means of CHI, Sofia, 26 
December 1970. 
АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 2-6.

 A suggestion is made to set up a special CHI operative group with a view to acquire valuable 
written records and artefacts of the Bulgarian past, kept at foreign cultural centres.

2. Proposal by the head of the FMD SS to the leadership of the Ministry of Interior concerning 
the establishment of an intelligence department on cultural and historical matters with the 
FMD SS, Sofia, 16 November 1971.

  АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 7-9. 
 A specialized intelligence department would aid the work of national institutes of science, while 

operating with the primary objective to locate and restore Bulgarian ownership of records connected 
with our past currently accommodated at foreign institutions. The document contains staffing 
recommendations for the future intelligence unit. 

3. Progress report on the establishment of Department ХІV of the FMD SS (cultural and 
historical intelligence) and its current state of affairs, Sofia, 9 May 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 12-15. 
 The report reviews the first phase of organization of Department ХІV. Importance is placed on staff 

selection among the ranks of prominent historians, linguists, archeologists, and art scientists. The 
conclusion is that leading scientists are not quick to agree to cooperate in this line of work.

4. Report by the head of Department ХІV of the FMD SS Colonel Grigorov about the operational 
expenses in the field of cultural and historical intelligence (CHI) in 1973, Sofia, 31 May 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 571, л. 9-13.
 The document contains expenditure forecast in foreign currency and in Bulgarian leva for 

remuneration of agents, cost of equipment and acquisitions during human agent operations (AO), 
domestic and foreign trips, etc.

5. Order No. І 1170 of the Minister of Interior (MoI) on intensifying human agent operations of 
all MoI agencies in the field of history and culture, Sofia, 1 June 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 27-29.
  The order decrees that the execution of Decision No. 352 of the Secretariat of the CC BCP of 5 April 

1972 is to be assigned to the newly created Department ХІV at the FMD SS.

6. Posts allocation within Department ХІV for CHI, [not dated]
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 573, неномериран лист.
 Posts allocation is set out in the form of a diagram comprising of 12 operatives.

LIST OF DOCUMENTS WITH ANNOTATIONS



7. Organizational concept for Department ХІV of the FMD SS, Sofia, 14 May 1973.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 557, л. 16-21.
 The concept identifies the key assignments of the department, such as setting up a depository for 

acquisitions obtained by CHI operatives.

8. 1973 activity report for Department ХІV of the FMD SS, Sofia, 28 November 1973.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 558, л. 22-36.
 Overview of the conditions of access to foreign archives for Bulgarian scientists. Three categories 

of access are identified: strict, moderate and easy. Details are given about the state of recruitment, 
opened investigations and most outstanding acquisitions.

9. Protocol of the performance analysis meeting about Department ХІV of the FMD SS, Sofia, 
15 February 1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 563, л. 7-11.
 Opinion and recommendations of the Minister of Interior and management figures in the ministry 

regarding past activities and upcoming assignments of the department. 

10. Proposal on approaching and recruiting support agents at the Cyril and Methodius Higher 
Technical School in Veliko Tarnovo, Sofia, 23 February 1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р - ф. 9, оп. 2, а.е. 570, л. 2-4.
 The District Directorate of the Ministry of Interior in Veliko Tarnovo plans recruitment of agents 

among the academia to facilitate the efforts of Department ХІV. 

11. Opinion from Department VІІІ of the FMD about the work performance at Department ХІV 
of the FMD SS, Sofia, 14 April 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 40.
 The opinion concerns planned collaboration between departments ХІV and VІІІ of the FMD 

SS. There is concern about harmonizing activities between Department ХІV and other FMD 
departments on the matter of the Turkish minority in Bulgaria in the context of the preparations 
for the upcoming Operation Hemus. 

12. Decision No. 352 of 5 April 1972 of the Secretariat of the BCP on locating, preserving and 
managing Bulgarian cultural sites and heritage abroad.

 ЦДА - ф. 1 Б, оп. 36, а.е. 2054, л. 527 - 531.
 Instruction of the Secretariat of the CC BCP to national agencies and authorities to locate and 

preserve cultural heritage, in order to produce a comprehensive catalogue of Bulgarian cultural 
artefacts in foreign countries, and create proper environment for its preservation. 

13. Proposal of the head of Department ХІV at the FMD SS Lieutenant-Colonel Emil Alexandrov 
concerning a system to organize acquisitions of Department ХІV at the FMD SS, Sofia, 28 
November 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 76-81.
 More acquisitions means larger archives. A system is needed to manage data, based on the current 

model adopted at Department VІІ of the FMD SS. 

14. Brief report on setting up a card index at Department ХІV of the FMD SS, Sofia, 1 October 
1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 221, л. 1-3.
 The document highlights the importance of creating a card index of persons, science institutes 

and organizations associated with Department ХІV based on: name, country, topic of interest, 
institution.

15. Brief report by the head of Department ХІV of the FMD SS on internal operational guidelines, 
Sofia, 2 December 1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 220, л. 94.
 The document catalogues the key CHI-related decisions of the BCP: No. 352/ 5 April 1972 and No. 

367/ 19 April 1975, and Order No. І - 1170 of 1 June 1972 of the Minister of Interior.



16. Report on the operational performance of Department ХІV of the FMD SS in 1976, Sofia, 21 
January 1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 561, л. 54-74.
 Comprehensive report on conducted operations of the department on foreign soil. According to the 

text, performance results vary due to the large number of sites and artefacts.

17. Brief report by the head of Department ХІV of the FMD SS, Major Emil Alexandrov, about 
staff recruitment at the department during the first semester of 1977, Sofia, 11 August 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 221, л. 58-60.
 In line with the 1977 action plan approved by the FMD SS management, one of the key activities 

at Department XIV remains recruitment of agents among the academia in Greece, Turkey and the 
“capitalist” countries. Operational investigation activities and related results are reported.

18. Copy of Decision No. 872 of the Secretariat of the CC BCP of 11 September 1977.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 216, л. 54-55.
 In line with the decision, the Ministry of Interior, the Ministry of Foreign Affairs and the Arts and 

Culture Committee are expected to set up a stronger partnership when collaborating on propaganda 
in support of Bulgarian science.

19. Action plan and program of the head of the FMD SS about the implementation of Decision 
No. 872 of the Secretariat of the CC BCP of 11 September 1977 by the agencies of the Ministry 
of Interior until 1980, Sofia, 10 October 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 217, л. 70-80.
 The action plan and program set the priorities of the FMD in terms of concentrating intelligence 

efforts on key countries, regions and lines of activity.

20. Copy of Decision No. 1066 of the Secretariat of the CC BCP of 4 November 1977, Sofia, 8 
November 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 216, л. 70.
 The decision endorses a program for the Culture Committee and BAS to accelerate the publication 

of valuable written records at a special department known as “Written records of Bulgarian history 
and culture”.

21. Long-term staffing plan for Department ХІV of the FMD SS until 1982, Sofia, 8 November 
1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 105-107.
 The document contains detailed staffing plan relevant for 1977. Successful implementation of 

Decision No. 872 of 11 September 1977 of the Secretariat of the CC BCP on locating and preserving 
cultural heritage requires increase in staff numbers at the department to ensure proper working 
environment and support for operatives (ОР) working at the centre and undercover.

22. Brief report of the head of Department ХІV of the FMD SS on cooperation with KGB’s FMD 
and other agencies, Sofia, 8 November 1978.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 222, л. 55-55а.
 According to the document, due to absence of a parallel Department ХІV at the KGB’s FMD, 

cooperation takes the form of active measures and intelligence operations, which is similar to the 
type of collaboration with the Bulgarian Intelligence Directorate at the Ministry of People’s Defence.

23. Order No. І - 453 of the Minister of Interior, Dimitar Stoyanov, concerning setting up a 
commission “1300 Years Bulgaria” with the Ministry of Interior, Sofia, 28 December 1979.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1103, л. 9-12.
 A central commission “1300 Years Bulgaria” is set up with the Ministry of Interior to coordinate the 

celebrations in honor of the anniversary of the establishment of the Bulgarian state and the entire 
work of the ministry.



24. Copy of Ordinance No. 40 of 16 July 1980 of the Council of Ministers, Sofia, 21 July 1980.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1120, л. 156-158.
 The ordinance aims at enhancing the performance of institutions directly responsible to locate 

and preserve national cultural heritage. It promotes the idea of donating valuable documents 
and artefacts, and reporting ownership of private collections.

25. Report on CHI operations in 1980, Sofia, 20 November 1980.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1104, л. 83-88 гръб.
 In 1980, the department focused its efforts entirely on agent operations in countries with strict 

access procedures for archives, such as SFRY, Greece, Turkey, Romania, Italy, etc.

26. Thematic plan on publishing scientific and publicist works in foreign countries in 1981-1983 
as part of CHI’s line of work, Sofia, 19 February 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1120, л. 283-284 гръб. 
 The document provides a list of initiatives to be completed during the referenced period. Overview 

is made of the various aspects of implementation of each initiative.

27. Plan outlining the professional qualifications of human resources at Department ХІV of the 
FMD SS in the academic year 1980/81, Sofia, 26 November 1980.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1102, л. 74-75.
 The document deals with the aspects of preparation of human resources at the department in 

relation to key lines of operational work.

28. Regulations on using the depository of Department ХІV of the FMD SS (Room 13, floor 13), 
Sofia, 4 March 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1108, л. 12-14. 
 The regulation lays down the procedures for storing and using precious exhibits of written and 

material culture.

29. Memorandum of the deputy head of Department ХІV of the FMD SS regarding real estate 
owned by the Zograph Ephory, the German Monastery, in particular, Sofia, 9 July 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 156-156 гръб.
 A proposal is made for the German Monastery (which is among the real estates in Bulgaria which 

are property of the St. George Zograph Monastery) to be used as a base location for training of 
operatives and collaborators of Department ХІV of the FMD SS.

30. Brief report about the use of operatives on the principle of public service (OPPS) at Department 
ХІV of the FMD SS, Sofia, 7 March 1983.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 196-196 гръб.
 The report includes an analysis of the experience gained in working with OPPS, reaching the 

conclusion that they can be quite effective if selected properly, employed based on their abilities, 
and guided by experienced operatives.

ІІ. CHI agent operations

31. Brief report about the “Society of nature enthusiasts and detectives of history and art related 
to the struggles of the Bulgarian people”, Sofia, 5 January 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1119, л. 107-109.
 The 1972 report reflects the activities towards establishing the organization as a cover up for 

intelligence operations of the FMD SS mostly related to Greece and Turkey, and for recruitment of 
prominent Bulgarian scientists, public figures, etc.



32. Memorandum by the head of Department ХІV regarding Bulgarian religious images in 
Hungary, Sofia, 9 November 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 50-51.
 The document places emphasis on the fact that about 1000 religious images of the orthodox art are 

kept in Hungary. The items have attracted the interest of both Bulgarian and Yugoslavian experts. 
It is recommended for Bulgarian restoration and appraisal professionals to be commissioned to 
Hungary as soon as possible.

33. Brief report by the head of the FMD SS concerning the need for complete restoration of 
religious images in Bulgaria, Sofia, 11 January 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 562, л. 18-20.
 The conclusion of the report is that, although religious images are part of historical heritage, they are 

not treated with proper care by the state. Many examples of Christian art and culture in Bulgaria 
remain unknown and existing under unacceptable conditions. A comprehensive catalogue of 
religious images nation-wide is recommended to aid preservation.

34. Brief report on the cultural and historical property acquired and measures taken to sustain 
Bulgarian foreign cultural policy in July-October 1973, Sofia, 17 October 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 37-45.
 Preparations are underway to propagate the achievements of Bulgarian musicians, artists and 

performers working in foreign countries. A program of international events will be elaborated 
and participation of foreign experts will be scheduled, in order to demonstrate the truth behind 
Bulgarian opinion on controversial historical issues.

35. Memorandum from agent Venelin about the opportunities for secret collaborators and 
operatives at Department ХІV of the FMD SS to operate in Turkey, Sofia, 7 October 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 7, а.е. 578-ЛД, т. 1, л. 49-51.
 The document underlines the strict access procedures to Turkish archives for foreign experts. For 

the sake of infiltration, Bulgarian experts should have comprehensive knowledge of how to draft 
effective agreements for scientific exchange in the field of culture to facilitate access to Turkish 
fоnds.

36. Memorandum from Petar Mladenov, Minister of Foreign Affairs, Dimitar Stoyanov, 
Minister of Interior, and Lyudmila Zhivkova, First Deputy Chairman of the Arts and Culture 
Committee and Chairperson of the Interagency commission for finding and preserving 
Bulgarian cultural and historical heritage in foreign countries to the Secretariat of the CC 
BCP about promoting the international image of Bulgaria, Sofia, 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 41-44.
 According to the document, it is imperative to implement the decisions of the party concerning 

major cultural events in foreign countries in order to elevate the image of Bulgaria. A proposal is 
made for a set of comprehensive initiatives to be implemented by the Arts and Culture Committee 
(ACC), the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Interior.

37. A schematic outline of events planned to take place within the next few years to further 
establish the image of this country, including its present and past heritage, in capitalist 
societies, Sofia, 17 February 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 45-54.
 The outline contains three sections, the last of which concerning the FMD SS at the Ministry of 

Interior. Maintaining operations Citadel and Hemus remains of key importance.

38. Brief report by the head of the FMD regarding the work of agents and operatives to locate 
and acquire foreign-based property of the Tarnovo literary school, as per instruction of the 
Minister of Interior, Sofia, 31 March 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 564, л. 6-9.



 The report outlines the necessary steps to reinforce cooperation between the FMD SS and the 
District Directorate of the Ministry of Interior in Veliko Tarnovo, as regards investigation of 
targets, secret collaborators and experts and their commissioning to various domestic and foreign 
locations with the mission to acquire originals and reproductions of written works of the Tarnovo 
literary school.

39. Brief report from the head of Department ХІV, Colonel Georgi Avdzhiev, regarding 
possibilities for involvement of the Slavic Committee in the line of work of Department ХІV 
of the FMD SS, Sofia, 5 June 1978.

 АКРДОПБГДСРСБНА - р, ф. 9, оп. 3, а. е. 222, л. 25-26.
 The document examines the possibilities to locate and involve Bulgarian émigrés for the purpose 

of locating and retrieving Bulgarian archival and cultural heritage, preserved by Bulgarian 
descendents in foreign countries.

40. Action plan for agent-operative work at Department ХІV of the FMD SS in 1985, in relation 
to the celebrations in honour of the 1300-year anniversary of the establishment of the 
Bulgarian state, Sofia, 7 December 1978.

 АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 38, оп. 1, а. е. 230, л. 2-23.
 Department ХІV of the FMD SS is planning a number of CHI operations to maximize the effects 

of the celebrations in honour of the 1300-year anniversary of the establishment of the Bulgarian 
state, and to actively oppose the attempts at falsifying Bulgarian history.

41. Circular letter No. І - 72 of 29 May 1979 from Minister Stoyanov to heads of central divisions, 
the Sofia City and district directorates of the Ministry of Interior, Sofia, 29 May 1979.

 АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а.е. 326, л. 84 - 91.
 The order aims at averting anti-Bulgarian demonstrations of foreign ideological, nationalistic and 

religious propaganda centres during the celebrations in honour of the 1300-year anniversary of the 
Bulgarian state. The Ministry of Interior and its bodies in the capital and in district directorates, 
aided by State Security agencies, are instructed to provide assistance to the National Coordination 
Committee “1300 Years Bulgaria” and to cultural institutions.

42. Action plan by the head of the FMD outlining FMD’s operations in 1979-1985 intended to 
promote the life-work of the brothers Cyril and Methodius on an international scale, Sofia, 
13 June 1979.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1106, л. 31-37.
 Planning is made to reach the targets set by Decision No. 127 of the Secretariat of the CC BCP of 

13 February 1979 on promoting and propagating the life-work of the Thessaloniki brothers on the 
domestic and international scene. Department ХІV is expected to locate and promote, through 
operational means, valuable items related to the life and legacy of the Saints Cyril and Methodius 
and their disciples.

43. Brief report by Colonel Hristo Marinchev on the possibilities to collect intelligence data 
through church municipalities in foreign countries, Sofia, 29 October 1979.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 223, л. 17 - 20.
 The document is dealing with the state of affairs at existing church municipalities of the Bulgarian 

Orthodox Church in foreign countries, and their influence on Bulgarian émigrés. CHI operations 
in catholic and protestant missions are recommended as possibilities to gather intelligence. Eight 
strands of action are proposed to reach Bulgarian colonies in foreign countries and recruit their 
members for CHI purposes. 

44. Memorandum from Major Izmirliev concerning the implementation of Project G by agent 
Michael on 14 June 1980, Sofia, 1980.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1123, л. 3-8.
 Authorities expect the visit of a U.S. scientist to Sofia. He is known to bring along microfilms 



of Slavic manuscripts, taken in countries he had visited prior to arriving in Sofia. A decision is 
made to carry out Project G in his room, in his absence, where operatives are to make copies of the 
documents considered to be of interest to science.

45. Brief report from the head of Department ХІV of the FMD SS, Colonel G. Avdzhiev, 
concerning attempts to misrepresent Bulgarian history in 1978-1980, Sofia, 6 November 
1980.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1105, л. 23-26.
 A collection of quotes from publications, books, articles by scientists and journalists from the 

GFR, SFRY, Romania, Greece, England, Italy, etc., which present Bulgarian history in a negative 
context. The majority of publications come from Yugoslavian sources, i.e. newspapers and books.

46. Action plan by the head of Department ХІV of the FMD SS for agent-operative work in 
relation to the First International Congress of Bulgarian Studies, Sofia, 6 April 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1109, л. 2-3.
 The congress takes place between 23 May and 3 June in Sofia. It is considered to be the central event 

in the celebrations in honour of the 1300-year anniversary of the establishment of the Bulgarian 
state. Department ХІV is responsible to ensure smooth organization of the Congress, establish 
foreign contacts and recruit guests for CHI purposes.

47. Proposal from the Minister of Interior to the Chairperson of the Culture Committee about 
the establishment of a Centre for historical and cultural information for restricted use with 
the Culture Committee, Sofia, 1 July 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1108, л. 6-8.
 A proposal is made to establish a Centre for historical and cultural information for restricted use 

to catalogue, preserve and study acquisitions, in order to protect national interests abroad from 
being exposed and compromised. The centre is to operate under the authority of the First Deputy 
Chairperson of the Culture Committee and of the leadership of the FMD SS. 

48. Measures intended to use the potential of the Macedonian Patriotic Organization (MPO) for 
CHI purposes, Sofia, 17 September 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1107, л. 104-107.
 According to the document, MPO is among the most popular and potent organizations of Bulgarian 

émigrés. Collaboration with the MPO is considered a positive step to achieving CHI objectives.

49. Memorandum from the head of the FMD SS to the Minister of Interior concerning the state 
of affairs at the Centre for Balkan Studies with the Church, Historical and Archival Institute 
(CHAI), Sofia, 19 December 1983.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 219-221.
 The Centre for Balkan Studies with the CHAI is established by Decision No. 85 of 25.01.1983 of the 

Secretariat of the CC BCP. The purpose of the new unit is to expand CHI by using it to cover up 
infiltration in key sites of interest where valuable artefacts from Bulgarian and Balkan history are 
kept.

50. Brief report by the head of the FMD SS, Major-General V. Kotsev, concerning the 
establishment of a CHI unit with the Culture Committee, Sofia, 15 October 1984.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1126, л. 216-217.
 The report brings up the question of creating a unit with the Culture Committee to catalogue, 

appraise and handle acquisitions in the form of written records and artefacts.



ІІІ. Acquisitions through CHI techniques

51. Correspondence from secret collaborator Borislav concerning to-date unknown manuscripts, 
Sofia, 20 April 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 5553 - РД, л. 10-11.
 The correspondence makes reference to a report by a Greek expert presented at the ХІVth Congress 

on Byzantium Studies held on 6-14 September 1971 in Bucharest. It talks about unknown records 
from the collection of the Meteora Monastery in Greece, including the life of Saint Spyridon the 
New (ХІІ-ХІІІ c.), considered to be a precious source of Bulgarian historical knowledge.

52. Appraisal by Assoc. Prof. V. Gyuzelev concerning the Madrid manuscript of Johannes 
Scylitzes and its significance as a record of Bulgarian history in the Byzantine and Medieval 
periods, Sofia, 21 August 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 74-77.
 The copy of the manuscript of the Byzantium historian Johannes Scylitzes (ХІ-ХІІ c.) is considered 

to be the most valuable record from the ХІІ-ХІІІ c. at the National Library in Madrid. It contains 
71 miniatures of the everyday life of the Bulgarian people between the years 812 and 1041. The 
collaborator thinks that he has managed to obtain the first and only complete colour photocopy of 
the manuscript, which can potentially be published by a Bulgarian scientist.

53. Report from secret collaborator Valchanov on the historical value of the chronicles of Florio 
Bustron and Francesco Amadi, as a source of Bulgarian historical knowledge, Sofia, 18 
September 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 97-100.
 The document makes reference to a known chronicle from the middle of the ХІV c., authored by 

a Cypriot of French origin, expanded by a Venetian writer, and published under the title “The 
Chronicle of Cyprus”. It contains information about the participation of Bulgarian slaves in the 
defence of the island from the invasion of the Genoese in 1373-1374.

54. Written records and information about Bulgarian cultural property obtained from foreign 
sources, Sofia, 15 December 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 52-52а.
 The information concerns documents acquired from the National Gallery in Madrid and the 

archives in Barcelona. Same are forwarded to the Interagency commission for finding and preserving 
Bulgarian cultural and historical property in foreign countries for further handling.

55. Appraisal of obtained materials of cultural and historical interest, Sofia, 7 January 1973.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 23-27.
 Appraisal is made of manuscript copies from the archives of the Topkapi Palace in Istanbul, which 

shed light on some obscure events immediately preceding the April Uprising. Appraisal also concerns 
Bulgaria-related Ottoman Turkish documents acquired from Egyptian book depositories.

56. Correspondence from Lyudmila Zhivkova, First Deputy Chairperson of the ACC, to the 
Deputy Minister of Interior containing appraisal of the acquired fragments from the medieval 
chronicles of Florio Bustron and Francesco Amadi, Sofia, 20 January 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 47-48.
 According to expert opinion, the chronicles contain valuable information about the life of two 

thousand Bulgarians sold into slavery on the Isle of Cyprus, where they take part in the war between 
the Kingdom of Cyprus and Genoa.

57. Correspondence about the progress of the documentary films produced with the participation 
of Prof. Ivan Duichev, Sofia, 14 June 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 2, а.е. 14112, л. 95-97.
 The films, revolving around the heritage sites from the time of the First Bulgarian State and the 



life and work at Bulgarian medieval literary schools, are expected to involve Prof. Duichev as a 
consultant.

58. Notes by secret collaborator Valchanov about the possible ways to publish the Madrid 
manuscript of Johannes Scylitzes domestically or internationally in the next few years, Sofia, 
26 June 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 119-122.
 The collaborator tells about the origins and fate of the Madrid manuscript of the Scylitzes’ chronicles 

and its significance for Byzantine history and the history of Bulgarian lands. He makes reference to 
previous attempts by Bulgarian historians to publish the work and details all previous and future 
obstacles. He recommends a phototype edition as a result of Bulgarian-Spanish collaboration 
coordinated by Prof. Ivan Duichev.

59. Intelligence report by agent Borislav concerning the Dragomirna Monastery, Sofia, 12 
October 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 5553 - РД, л. 62-63.
 The document retells the story of the monastery set up in the ХVІІ c. and the construction of its 

own library, where unique manuscripts with Middle Bulgarian and Russian-Bulgarian revision are 
kept. 

60. Correspondence from the Directorate for Copyright Protection to the Arts and Culture 
Committee regarding the exchange of written cultural property between the Press Committee’s 
Directorate for Copyright Protection and Prof. Mateya Mateich at the University of Ohio, 
Sofia, 22 November 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 53-54.
 Pursuant to the agreement between the Press Committee and Prof. Mateich, the latter submits 

microfilms with manuscripts from the Hilandar collection.

61. Brief report on photocopies of maps and annotations in atlases, made in archival repositories 
in Spain, Sofia, 21 June 1973.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 566, л. 81а-81е.
 Atlases are accompanied by detailed information about their authorship, year of compilation and 

annotations concerning Bulgarian towns.

62. Correspondence to the Chairperson of the Interagency commission for finding and preserving 
Bulgarian cultural and historical property in foreign countries, Cde. L. Zhivkova, regarding 
records about Bulgarian history acquired from the U.S. National Archives, Sofia, 16 April 
1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 567, л. 40-41.
 The records are part of the archives of the German Ministry of Foreign Affairs, taken overseas by 

Americans at the end of World War II. 

63. Memorandum from Prof. Ivan Duichev concerning his trips to Mouth Athos, Sofia, 15 July 
1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 2, а.е. 14112, л. 156.
 The document is a brief account of Prof. Duichev’s two trips to Mount Athos in 1938 and 1943. 

According to the text, the main purpose of his visits was to find and photocopy valuable records of 
Bulgarian historical past.

64. Correspondence to the Chairperson of the Interagency commission for finding and preserving 
Bulgarian cultural and historical property in foreign countries, L. Zhivkova, in connection 
with a Catalogue of the manuscripts at the Hilandar Monastery, Sofia, 18 October 1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 567, л. 51-52.
 The document contains appraisal of the scientific value of the manuscripts kept at the Hilandar 



Monastery. The catalogue contains information about the time of compilation, content and origin 
(Bulgarian, Serbian, etc.) of the manuscripts.

65. Correspondence from Minister Dimitar Stoyanov to the Chairperson of the Interagency 
Commission with the Arts and Culture Committee, L. Zhivkova, including 21 photocopies 
of Ottoman Turkish documents of the ХV-ХVІ c. concerning the District of Vidin, Sofia, 27 
February 1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 15-16.
 Along with so far unknown registers from the District of Vidin, the letter has two books enclosed to 

it: “History of the Bulgarians”, Trabzon, written in 1908 by an anonymous author in the Turkish 
language, and “Abdul Hamid the Second and the Power of the Sultan” of 1920. A proposal is made 
for the materials to be forwarded to the Oriental Section at the National Library.

66. Correspondence from the Minister of Interior to the Chairperson of the Interagency 
Commission with the Arts and Culture Committee, Lyudmila Zhivkova, with eight film tapes 
with manuscripts from the monasteries at Mount Athos enclosed thereto, Sofia, 5 April 1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 20-22.
 22 manuscripts and document fragments linked to Bulgarian medieval culture from the St. G. 

Zograph Monastery and 19 manuscripts from the Hilandar Monastery were filmed. The materials 
include the Draganov Menaion (second half of the ХІІІ c.) and the Zograph Collection (ХІ c.).

67. Report by Petar Koledarov on Bulgarian manuscripts at the Yugoslavian Academy 
“Znanosti i umjetnosti” – Zagreb, according to the list compiled by academician Vladimir 
Mošin - Vladimir Mošin, Cirilski rukopisi Jugoslavenske Akademije, Jazu, 1952, Part ІІ - 
Reproductions, Sofia, 3 August 1976.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 74-75.
 The author describes most writings as “Macedonian” and “Serbian”, despite their Bulgarian origins. 

The document only takes notice of writings with Bulgarian revision.

68. Brief report about Old Bulgarian literary exhibits at the British Library, Sofia, 5 August 1976.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 67.
 Microfilms include the Tetraevangelion from the second half of the ХІV c. of the Tarnovo literary 

school, and a collection of talks and teachings on narrated evangelical texts.

69. Proposal to photocopy the archives of Prof. Ivan Duichev, Sofia, 15 October 1976.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 104-108.
 It is the plan in 1976 to photocopy the complete archives of Prof. Duichev with the assistance of 

Department ХІV operatives. Emphasis is placed on the significance of the collection for Bulgarian 
history. The enclosure provides a list of all copied materials.

70. Brief report about the archives of Alexander Ekzarh, Sofia, 26 November 1976.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 80-81.
 The bulk of documents concerns the private life of the renowned Revival author. They are considered 

to be a valuable addition to fоnd “Alexander Ekzarh” at the Saints Cyril and Methodius National 
Library. The fond will thus bring together almost all known records of the author’s life and work.

71. Intelligence report from agent Bogdan about the Kosinitsa1 collection, Sofia, 3 February 1977.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 3071 - ЛД, л. 73-75.
 The document discusses available options to publish the Kosinitsa manuscripts. The agent hints at 

the possibility of co-publication with French scholars.

1  Kosinitsa is a settlement at Mount Pangaion, in close proximity to the towns of Sérres and Kavala. It is the home of the 
Monastery of Icosifinissa, where the manuscripts were found.



72. Brief report on handling some of the acquired works of drawn and written art of great cultural 
and historical value, Sofia, 4 February 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 221, л. 4 - 8.
 1976 is a year of extensive campaigns to promote Bulgarian culture in the West through publications 

about the April Uprising and the Russo-Turkish War (1877-1878). The fond of the National Arts 
Gallery continues to accumulate precious works of art and religious images acquired through CHI 
techniques.

73. Correspondence from Minister D. Stoyanov to the Chairperson of the Interagency 
Commission with the Arts and Culture Committee, Lyudmila Zhivkova, along with 144 
pages of translated materials from fond RH 19 – VІІ at the West German military archive, 
Sofia, 19 March 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 99-100.
 The materials give an account of the participation of the Bulgarian national army in the first and 

second phase of World War II (1944-1945), according to German military archives (fond E).

74. Correspondence from Minister D. Stoyanov to the Chairperson of the Interagency 
Commission with the Arts and Culture Committee, Lyudmila Zhivkova, along with over 200 
pages from the secret Nazi fond RH-31-ІІ at the Federal military archives in Freiburg, FRG, 
Sofia, 22 April 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 96-98.
 The extracts shed light on the history of military relations between Bulgaria and Germany in the 

period May 1941-September 1944.

75. Memorandum from agent Tervel about documents dealing with Bulgarian political and 
cultural history, photocopied at the Vatican libraries and archives, Sofia, 15 May 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 3071 - РД, л. 109-111.
 The photocopies provide valuable information about the Bulgarian past from antiquity to modern 

times, among which translations of lost manuscripts by Archbishop Petar Bogdan Bakshev. It is 
noted that the materials are entrusted to Bulgarian institutions for safekeeping.

76. Correspondence from Minister D. Stoyanov to the Chairperson of the Interagency 
Commission with the Arts and Culture Committee, Lyudmila Zhivkova, regarding 
photocopies of documents from the political archive in Bonn, translated from the German 
language, Sofia, 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1122, л. 101.
 Copies include ciphergrams and telegrams of the German embassy in Tokyo, intelligence reports 

from agents and memoranda from German operatives in Japan about exposing Dr. Richard Sorge 
as a Soviet intelligence officer.

77. Intelligence report from secret collaborator Valchanov about the activities of Bulgarian 
experts at the Vatican Apostolic Library, the Archives of the Congregation, the Historical 
Archive “de Propaganda Fide” and other archives of different catholic orders in Rome, Sofia, 
28 September 1977. 

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 1, а.е. 4223 - РД, л. 177-178.
 Importance is placed on maintaining a continuous and tight publishing schedule in relation to 

Vatican manuscripts. There are proposals about the composition of the working group headed by 
Prof. Duichev and the action program, suggested to include sources from the ІХth to the ХVІІth c.

78. Brief report on a decree of Empress Maria Theresa about Banat Bulgarians, Sofia, 9 October 
1980. 

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 112/ 1- 113/ 1.
 It is a decree issued by Maria Theresa confirming the privileges of Banat Bulgarians in the territory of 

the Austro-Hungarian Empire.



79. Brief report about intelligence operations related to Turkish archives, Sofia, 26 January 1981.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1107, л. 44-49.
 The document describes the operational situation in Turkey as being “complicated” which explains 

the specific nature of Bulgarian intelligence practices in the country. According to the text, it is 
imperative for humanitarian departments of Bulgarian centres for science to focus specifically on 
training specialists in Ottoman studies.

80. Brief report about intelligence efforts to acquire valuable manuscripts about Bulgarian 
history from depositories in the Arab countries, Sofia, 26 January 1981.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1107, л. 50-59.
 Book depositories in Syria and Egypt are the two main strands of interest for Bulgarian intelligence 

in the Arab world. The two countries maintain rich collections of resources related to ХІХ c. 
Bulgarian history.

81. Annotations in some Ottoman Turkish and other written records acquired by Department 
ХІV of the FMD SS, which provide evidence about the policy of assimilation adopted by the 
Ottoman conquerors, Sofia, 1985.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1115, л. 13-14.
 The records consist of Ottoman registers and statute codes about various districts in ХV - ХVІІІ c., 

annals of the Catholic episcopate in Bulgaria, etc.

82. Brief report by first lieutenant Plamen Atanasov about the transfer to the National Museum 
of History (NMH) of Kaloyanov’s high value philatelic collection acquired in the FRG, Sofia, 
8 January 1986.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1122, л. 197-197 гръб.
 The document reflects the appraisal and transfer to the NMH of a 1,5 million DM value philatelic 

collection acquired in the FRG.

83. Appraisal by Krasimir Stanchev on the microfilms of Slavic manuscripts from Poland, 
received at the International Information Centre for Balkan Studies (Cibal), Sofia, 16 July 
1987.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 254.
 Stanchev insists that it is imperative to have copies of the seven revealed manuscripts from the 

ХVІth and the ХVІІІth c. linked to Bulgarian history, kept at various libraries in Krakow.

84. Opinion by Georgi Markov on documents about the Bulgarian national question, kept at the 
archives in Vienna, Sofia, 7 November 1988.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1121, л. 250-252.
 The records concern the history of World War I (1914-1918) and the Bulgarian aspirations towards 

full national unity. Documents are grouped into four thematic subjects: the Macedonian question; 
the Dobrudzha question; Muslims in Bulgaria and Turkish state policy towards the Armenian 
people; political assessment of Macedonia-born Bulgarian statesmen and diplomats.

85. Brief report about valuable documents and artefacts acquired in the line of work of 
Department ХІV of the FMD SS and handed over to a number of organizations and 
government departments, Sofia, 21 November 1989.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 1123, л. 86-88.
 The document indicates that said acquisition are, as a rule, handed over to the Chairperson of the 

Interagency Commission with the Culture Committee, Lyudmila Zhivkova, along with appraisals 
and protocols personally signed by the Minister of Interior.



ІV. Targets of infiltration (TI):

Cross/The Island

86. Information about the segments in the five-volume history compiled by Joseph Simon 
Asseman related to Bulgarian past, Sofia, 1 March 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 9.
 Joseph Asseman was the chief librarian at the Vatican Library in the middle of the ХVІІІth c. Four 

out of the five volumes of the book are dedicated to Bulgarian history.

87. Correspondence about the successful infiltration of informant Simeonov into the Secret 
Vatican Archives and the retrieval of valuable records of medieval Bulgarian history, Sofia, 
25 October 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 116-123.
 The document is significant on two counts. It supplies information about medieval Bulgarian 

history (copied by informant Simeonov), and it gives detailed account of the Vatican library access 
control procedures.

88. Appraisal of the acquired letters from Ioannes PP. VIII to the Bulgarian Prince Boris І and 
others, Sofia, 28 October 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 127-128 гръб.
 It is repeatedly emphasized that acquired copies of Ioannes PP. VIII’s letters to Boris I are of 

exceptional value to Bulgarian scholars of medieval studies, because previous attempts on the part 
of Bulgarian researchers to obtain the letters through official channels have failed.

89. Memorandum on the further progress and official approval of the action plan for The Island 
Operation, Sofia, 12 January 1974.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 180-181.
 According to the text, drafted tasks were already under implementation prior to the official approval 

of the operation. Initially named Cross, the infiltration into the library and secret archives of the 
Vatican was later renamed to The Island.

90. Draft plan for Operation Cross, Sofia, [not dated]
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф.4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 182-188.
 The plan details the purpose, CHI targets and stages of the operation, and the experts to be contacted. 

There is a list of selected institutions for advanced education and specialization of young Bulgarian 
post-graduate students.

91. Draft plan for Operation The Island (i.e. Vatican Library Archives), Sofia, 22 April 1974.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 245-248.
 Acquisition at the Vatican library and archives takes place in stages. A number of activities are 

listed with an emphasis on the infiltration of agents Valchanov and Kardam, along with other 
operations intended to establish contacts and promote the Bulgarian image and heritage.

92. Memorandum on the implementation of Stage І of The Island, Sofia, 1 June 1974.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 8, а.е. 33, т. 1, л. 257-262.
 The document gives detailed account of the course of The Island Operation, with an emphasis on 

the successful introduction of agent Kardam as a young and promising researcher. A donation of 
Bulgarian books is made to the Vatican Library, and approval is granted to educate the young 
Bulgarian scholar in the Vatican school of Palaeography, etc.

93. Brief report by the head of Department ХІV of the FMD SS about the implementation of 
concerted operations with the Hungarian comrades, Sofia, 22 October 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 569, л. 17-19.



 The document describes the arrangements made with the Hungarian services to obtain a list of 
manuscripts related to Bulgarian history, which are kept at the Vatican Library. It is regarded to 
be of critical importance in the light of a prior commitment by Pope Paul VI to Todor Zhivkov 
allowing access of Bulgarian researchers to Vatican archives.

94. Proposal for the allocation of fоnds to purchase the copy of an unknown Slavic manuscript 
at the Vatican Library, Sofia, 8 April 1982.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №3021 „Островът“, т. 2, л. 
228-228 гръб. 

 In the Island secret collaborator Sergius discovers a thus far unknown Slavic manuscript – 
palimpsest of the ХІІth-ХІІІth c., which is instrumental in shedding light on the attitude of the 
Church of Greece to the life-work of Cyril and Methodius.

Citadel

95. Ordinance on opening the file of Citadel at Department ХІV of the FMD SS, Sofia, 7 January 
1972. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивиранол дело №8593 „Цитадела“, т. 1, л. 1.
 St. George Zograph Monastery at Mount Athos is a focal centre for Bulgarian education and 

literature, with a library housing unique manuscripts and books relating to Bulgarian history. 
The purpose of this new project is to safeguard the Bulgarian spirit of the monastery and preserve 
the invaluable written artefacts, manuscripts, religious images, etc.

96. Action plan for the implementation of agent operations under the Citadel file, Sofia, 10 
January 1972.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 1, л. 4-12. 
 The document is a list of tasks set out in two strands: agent-operative work (photocopying valuable 

manuscripts and books, choosing the right clergymen to be dispatched to “the Citadel”, as planned, 
etc.); activities entrusted to state institutions and public organizations (restoration, etc).

97. Memorandum from Colonel Hristo Marinchev to the head of the FMD SS on the issue of the 
German Monastery, Sofia, 12 April 1975.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 5, л. 
136-137.

 The German cloister is a branch of the Zograph Monastery. The memorandum recommends the 
use of the German Monastery as an education centre for monks, prior to their dispatch to the 
Zograph Monastery, and a training base for operatives at the Human Resources and Training 
Division.

98. Copy of Decision No. 35 of the Politburo of the CC BCP of 27 January 1977, Sofia, 31 January 
1978. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 2-3. 
 The decision details the measures necessary to establish proper conditions for preservation of the 

historical and cultural treasures at the Zograph Monastery.

99. Memorandum from Colonel Hristo Marinchev to the head of Department ХІV of the FMD SS 
on the lack of coordination between activities related to the visits of various delegations to the 
Zograph Monastery, Sofia, 3 June 1977.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 68-69.
 In Colonel Hr. Marinchev’s opinion, uncoordinated efforts, ignorance, and worse, non-observance 

of Greek legislation on the part of representatives of institutions visiting Mount Athos, may undo 
what has been thus far accomplished in the monastery. He calls for strengthened rules and 
procedures to be complied with by all institutions.



100. Proposal to retrieve original documents from the Zograph Monastery, Sofia, 30 October 1981.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 7, л. 272-

273.
 The deputy head of the FMD SS, Major-General Vl. Todorov, authorizes Operation MARATHON 

pertaining to the acquisition of written records and valuable historical artefacts. The major target 
of the operation is the original of “Slavonic-Bulgarian History”. MARATHON is set to take place 
in two stages.

101. Program with a comprehensive set of activities aimed at preservation of cultural property 
at Mount Athos in 1982/87. [not dated]

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 9, л. 91-97.
 The program covers assignments relating to the conservation, restoration and research activities 

of the teams specifically set up for the purpose. Provision is made for a step-by-step restoration 
and conservation of written records (manuscripts, religious images, wall paintings, etc.), and 
historical sites under the principle of succession and continuity among teams.

102. Action plan for Operation MARATHON, Sofia, 14 November 1983.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 

124-125.
 According to the plan, on his visit to Greece, operative Hristo Marinchev, is to substitute the 

original of the “Slavonic-Bulgarian History” kept at the Zograph Monastery, with a crafted 
copy. Planning is made to acquire two other precious documents: the Draganov Menaion and 
Patriarch Euthymius’ Euphemia.

103. Plan for the dispatch of secret collaborator Blagoev to the Zograph Monastery at Mount 
Athos, Sofia, 1 February 1984.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 
28-30.

 Secret collaborator Blagoev is sent to the Zograph Monastery to strengthen monastic fraternity 
and, in the future, to be chosen for abbot. He is initially to perform more general tasks, such as 
examining the possibilities for accepting new members, etc.

104. Memorandum from Petar Mladenov, Minister of Foreign Affairs, to the Politburo of the 
CC BCP, Sofia, 29 August 1984.

 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 
98-102.

 The memorandum draws attention to the attitude of Greek authorities to the Zograph Monastery, 
in particular to the cloisters Hilandar and St. Panteleimon being called Serbian and Russian. 
Mention is made of the fact that Greek authorities exercise certain pressure on the fraternity, 
which is detrimental to the monastery.

105. Action plan for Operation MARATHON, Sofia, 4 December 1984.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 

128-129. 
 The plan examines the organization of the operation for replacing the original of “Slavonic-

Bulgarian History” with a copy, i.e. transferring the copy and the original, ensuring the safety of 
the operation, allocating responsibilities among participants.

106. Appendix to the action plan for Operation MARATHON, Sofia, 17 September 1985. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 

204-205.
 The need to compile an appendix is determined by a changed operational environment, leading 

to postponement of Operation MARATHON until better opportunity arrives. Expectations are 
to resume the operation in the end of September.
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107. Performance report on Operation MARATHON, Sofia, 20 December 1985.
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, неархивирано литерно дело №8593 „Цитадела“, т. 10, л. 214-

219.
 The document provides a detailed report on the implementation of Operation MARATHON from 

the point of arrival of operatives at Mount Athos on 15 December until their departure on 19 
December. The process of replacing the original of “Slavonic-Bulgarian History” with its copy is 
described in detail.
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