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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Документът е най-ценният извор за историка, а документите на Държавна сигур-
ност представляват наистина богата съкровищница за изследователите. В по-голямата 
си част непознати и неизследвани, години наред съхранявани в архивите на различни 
институции, папките с тайните на бившите секретни служби дълго време бяха недос-
тъпни или трудно достъпни за читателите. Голямата промяна дойде след приемането 
през декември 2006 г. на Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия. На комисията, избрана по силата на този закон, 
освен създаването на централизиран архив и обявяването на принадлежност на пуб-
личните лица, бе възложена задачата да изследва и да публикува документи. 

Днес пред читателите е десетият том от поредицата „Из архивите на ДС“, озагла-
вен „Държавна сигурност и еврейската общност в България“ – тема твърде любопит-
на и рядко засягана от изследователите, поради нейната специфика. Разработване-
то º стана възможно благодарение на дългогодишното ползотворно сътрудничество 
между Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Бъл-
гарската народна армия с Историческия факултет на Софийския  университет „Св. 
Климент Охридски“ в рамките на различни партньорски инициативи. Последната от 
тях е предстоящата голяма международна конференция на тема „Евреите в Съветския 
съюз и Източна Европа в годините на Холокоста и Студената война“ (София, 2–4 но-
ември 2012 г.). Участието на академичния екип от млади и утвърдени изследователи 
при подготовката на сборника е в рамките на научната дейност на Университетския 
комплекс по хуманитаристика „Алма матер“, финансиран от Националния фонд „На-
учни изследвания“ към МОМН. Премиерата на сборника е включена в програмата 
на конференцията, а участниците ще получат екземпляр от изданието в хартиен и 
електронен вариант.

При подготовката на сборника съставителите трябваше да прегледат голямо ко-
личество документи – над 700 архивни единици с обем от над 20 000 страници, съх-
ранявани в различни фондове на централизирания архив на комисията: Ф. 1 (Секре-
тариат на МВР), Ф. 2 (Второ главно управление на ДС – Контраразузнаване), Ф. 9 
(Първо главно управление на ДС – Разузнаване), Ф. 13 (Борба с вътрешната контра-
революция) и Ф. 22 (Шесто управление на ДС). Подбрани бяха 102 документа, които 
са включени в книжния вариант на изданието. В предстоящия електронен вариант се 
планира да намерят място много по-голям обем архивни материали. 

Сред подбраните документи преобладават докладите и отчетите на различните 
отдели и отделения на ДС, които се занимават с малцинствата в страната и по-спе-
циално тези, които наблюдават еврейската общност. Те са изключително подробни и 
предоставят интересна информация не само за политическото състояние на обектите, 
но и за работата на агентурно-оперативния апарат, внедрен сред тях. На следващо 
място по многочисленост се нареждат справките, информациите и докладните запис-
ки. Не е малко и количеството документи, които съдържат наредби до различни служ-
би и отдели на бившите тайни служби, както и плановете, препоръките, мерките и 
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задачите за работа, набелязвани от органите на Държавна сигурност. Сред архивните 
единици се откриват и много писма, рапорти, телеграми, молби, изложения, сведе-
ния, позиви, учредителни документи на организации и др.

Както и в другите документални сборници на комисията и в този материалите 
се публикуват фототипно. Те са подредени по хронологичен ред, като най-ранният 
датира от 1944 г., а най-късният е от 1988 година. Документите от 40-те години се 
отличават с по-лошо качество и са по-трудни за четене, тъй като са написани на лоша 
хартия, избледнели, с много грешки, създадени на остарели или развалени пишещи 
машини. Тези документи обаче съдържат ценна информация за първите години от ус-
тановяването на новата ОФ власт в България, разкривайки политиката º по отноше-
ние на евреите. Ето защо си позволихме да ги включим в съдържанието. Необходимо 
е още да бъде направено и уточнението относно номерацията на листата в отделните 
архивни единици. Те не винаги следват хронологията на събитията, затова понякога 
документи от една архивна единица са подредени в различна последователност, от 
тази, отбелязана на листовете.  

Сред по-интересните материали, включени в сборника, могат да се посочат след-
ните:

Документ № 6 – Молба от Давид Перец до директора на Народната милиция, в 
която художникът моли властите да получи разрешение да рисува свободно в преде-
лите на страната. Отговорът от МВР е положителен и съпроводен от доклад до начал-
ника на първа група в отделение „В“. Докладът съдържа характеристика на художни-
ка, която доказва, че той няма противоотечественофронтовски прояви и поради това 
може да му бъде позволено да се движи и рисува свободно из страната. Документът е 
от най-ранните, включени в сборника, и датира от лятото на 1945 г.

Документ № 15 – Кратки бележки за характера на ционизма, ционистичната про-
паганда и ционистичната организация в България. Документът е от 1945 г. и съдържа 
информация за ционизма като явление, целите, които той проповядва и възприема-
нето му в България. Съдържат се сведения и за ционистичната организация в стра-
ната.

Документ № 22 – Изложение от Централната консистория на евреите в Бълга-
рия до министъра на вътрешните работи и до външните министри на САЩ, СССР, 
Англия и Франция. Документът е от 1946 г. и е свързан с провежданата по това вре-
ме Парижка мирна конференция. Изложението на българските евреи има за цел да 
подкрепи българската държава в усилията º да постигне по-благоприятни условия на 
бъдещия мирен договор със страните от Антихитлеристката коалиция.

Документ № 47 – Протокол за приемането на т. нар. Еврейска сметка – приходи 
от преминалите транзитно през страната евреи, изселващи се в Палестина, за замина-
лите от България, за валоризирани суми и за конфискувани такива. Документът е от 
18 май 1949 г. и съдържа много интересни сведения за сметки и финансови потоци, 
свързани с евреите.

Документ № 87 – Справка от МВР до министъра на външните работи Петър 
Младенов, относно българския гражданин Хенрих Натан Шпетер, осъден на смърт 
като агент на американското и израелското разузнаване. Документът е с дата 13 юни 
1974 г. и е свързан с дейността на български евреин, уличен в дейност в полза на 
чужди разузнавания.

Документ № 90 – Представлява откъс от агентурно мероприятие „Родопи“ от 
13 януари 1978 г., свързано с подслушването на обект „Хитрия“. В разговора между 
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обекта „О“ и мъжа, обозначен с „М“ се говори за спецификата на еврейския въпрос 
в Съветския съюз и различното му тълкуване в България. Тук е мястото да изкажем 
специална благодарност на Анжел Вагенщайн, който, като преследвано главно дейст-
ващо лице „О“ в документа, даде своето съгласие този интересен разговор да бъде 
публикуван.

Към справочния апарат на настоящия сборник са приложени още: списък на ев-
рейските организации в страната след 1944 г. и списък с най-често срещаните съкра-
щения, предимно от терминологията на Държавна сигурност.

Без претенцията за изчерпателност документалният сборник „Държавна сигур-
ност и еврейската общност в България“ ще освети някои бели петна от историята, ще 
потвърди оценки, ще провокира съмнение в правени досега анализи, ще възпроизве-
де далечни и не толкова далечни събития, ще възбуди спомени от близкото минало и 
ще допринесе за по-обективния прочит на еврейската тема в България по времето на 
комунистическо управление на държавата.

Доц. д-р Орхан ИСМАИЛОВ
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FORWARD

Declassifi ed documents are the mainstay of historians, and declassifi ed State Security 
documents can be particularly valuable if used with circumspection. Bulgarian State 
Security documents were kept tightly sealed for many decades in the archives of different 
institutions, mainly in the Ministry of Internal Affairs. The great change that permitted 
researchers to see these documents came with the passage in December 2006 of the law 
setting up COMDOS and providing for the declassifi cation of state security documents and 
the disclosure of the identities of those who secretly worked in various capacities for the 
security agencies. Under this law all State Security documents were declassifi ed and merged 
into a centralized archive that came under the jurisdiction of COMDOS when it was set up 
in 2007 by the Bulgarian National Assembly. A great achievement of the Commission has 
been its success in gathering, preserving, and granting access to documents in the manner 
envisaged by the law. 

The broad theme of this tenth volume in the series “From the Archives of State 
Security” is about the Jewish community in Bulgaria and the State Security organs. It 
has rarely been explored at any length by researchers. The documents dealing with it are 
spread among several archives and institutions, a situation that complicates research and 
the eventual selection of representative documents. Its realization in the current format 
became possible in the framework of the longstanding fruitful cooperation between the 
Committee for Disclosing the Documents and Announcing Affi liation of Bulgarian Citizens 
to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Armed Forces 
and the Faculty of History of Sofi a University  St. Kliment Ohridski in various partnership 
initiatives. The last among them is the incoming major international conference “The Jews 
in the Soviet Union and Eastern Europe in the Holocaust and Cold War Years” (Sofi a, 2 – 3 
November 2012). The participation of acknowledged experts and young researchers in the 
preparation of the volume was an element of the academic and research activities of the 
University Research Complex in the Humanities “Alma mater”, fi nanced by the  National 
Science Research Fund at the Ministry of Education, Youth and Science. The inauguration 
of the volume has already been included in the conference program and each participant in 
the conference will receive a copy of it in hardcopy and a CD format.

For this volume, COMDOS researchers went through some 700 archival fi les, resulting 
in a selection of more than 20,000 pages of documents from the following sections of the 
COMDOS Archive: Fond 1 (Secretariat of the Ministry of Internal Affairs),  fond 2 (Second 
Main Department of State Security – Counterintelligence), Fond 9 (First Main Department of 
State Security – Foreign Intelligence), Fond 13 (Unit Responsible for Combating Domestic 
Counterrevolution), Fond 22 (Sixth Department of State Security – Political Police). A 
fi nal group of 101 documents were selected for inclusion in this hardcopy edition. The 
electronic edition will include a much larger number of documents. One of the main criteria 
in the selection of the documents was the desire to bring into academic circulation hitherto 
unknown documents that highlight the activities of State Security regarding the Bulgarian 
Jewish community. Most of the documents are reports and memoranda outlining the 
activities of the various departments and divisions of State Security that were responsible for 
monitoring the different minorities and their communities, especially the Jewish community. 
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The documents are very detailed and provide interesting information not only about the 
political attitudes and activities of Bulgarian Jews but also about the work of the secret 
informants’ network among them. Other documents in the collection include informational 
reports, data-surveys, and orders and directives to different State Security units, as well as 
the plans, recommendations, measures, and tasks decreed by the State Security organs. The 
volume also includes letters, reports, cables, requests, appeals, charters, and other materials 
of groups and associations dealing with the Jewish community.

 The documents are published as facsimiles of the originals and are presented in 
chronological order with the earliest one dating back to 1944 and the latest one – to 1988. 
The 1940s documents are of a lower quality and more diffi cult to read as they were written 
on low-quality paper that had already faded away and were typed with many errors as a result 
of old or damaged typewriters. Nonetheless, the documents contain valuable information 
about the early years of the establishment of the new Communist authorities in the country 
and their policy vis-à-vis the Jews.

Several documents in the volume deserve to be highlighted.
Document № 6 Letter from artist David Perets to the Director of People’s Militia asking 

the authorities to let him move freely around the country in order to prepare his paintings. 
The answer of the authorities is affi rmative, as seen in the accompanying report of the 
First Division of Section “B”. The report includes a profi le of the artist, showing that he 
has performed no activities against the Fatherland Front, and thus he should be allowed to 
move freely around the country. This document, from the summer of 1945, is among the 
earliest ones in the volume.

Document № 15 State Security assessments of Zionism, Zionist propaganda, and Zionist 
organizations in Bulgaria. The document dates from 1945 and contains information on 
Zionism as a phenomenon, the goals of Zionism in Bulgaria, and the Zionist organizations 
in the country.

Document № 22 Report from the Central Consistory of Bulgarian Jews to the Bulgarian 
Minister of Foreign Affairs and to the foreign ministers of the USA, the USSR, Great Britain, 
and France. This 1946 document was connected with the Paris Peace Conference taking 
place at that time. The report was intended to gain the Bulgarian government’s support for 
Bulgarian Jews’ efforts to achieve more benefi cial arrangements in the future peace treaty 
with the countries of the Anti-Hitler coalition.

Document № 47 Protocol regarding the sequestration of “Jewish bank-accounts” – i.e. 
the bank transfers accounts confi scated from Jews passing through the country on their way 
to Palestine and from Jews emigrating from Bulgaria. The document, dated 18 May 1948, 
contains extensive information about the bank accounts and fi nancial transfers linked with 
Jews.

Document № 87, dated 13 June 1974, conveys information from the Ministry of 
Internal Affairs to Foreign Minister Peter Mladenov regarding the Bulgarian Jewish citizen 
Heinrich Nathan Speter, who has been sentenced to death as an agent of the U.S and Israeli 
intelligence.

Document № 90 – Transcript of the wiretapped conversation (М-„Rhodopi”) between 
Anzhel Wagenstein (object „Sly”) and another man. The printed excerpts deal with the so-
called “Jewish question” in the Soviet Union and the differences in its perception in Bulgaria 
and in fact is a discussion between the OBJECT (“O”) and a MALE PERSON (marked as 
“M”). Hereby we express our gratitude to Anzhel Wagenstein who was the object under 
surveillance in the document for his consent to publish this interesting conversation.  
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A certain clarifi cation is needed regarding the numbering of the document pages in 
the different folders. They do not always follow the exact chronology of the events, which 
explains why the documents in a certain folder are presented in an order different from the 
page numbers. 

For ease of reference, a list of all documents is given along with a brief description of 
each document, a list of Jewish organizations  and a list of the most widely used abbreviations 
(mainly from the terminology of State Security).

Assoc. Prof. Dr. Orhan ISMAYLOV
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ÏÐÅÄÃÎÂÎÐ

Настоящият документален сборник отразява желанието на съставителите да 
представят съдбата на еврейската общност в България в годините на Студената вой-
на, така както е отразена през призмата на станалите напоследък общодостъпни до-
кументи на репресивните служби на комунистическия режим. В разглеждания пери-
од отношението на властите в София към българските евреи и разселването на оце-
лялата от Холокоста еврейската диаспора в Европа преминава през различни фази, 
отразяващи както завоите в политиката на Москва към съветските евреи и световния 
ционизъм, така и историческата специфика в отношенията между българи и евреи. 
Съставителите на сборника са се стремили да представят не само емиграцията на 
българските евреи към Палестина и Израел, но също и отношението на властта към 
останалите в България евреи (възприемани в различно време като заплаха за сигур-
ността на страната, като проводници на „империалистическите замисли на световния 
ционизъм“ или пък като лоялни строители на „новото социалистическо общество“), 
начините, по които са наблюдавани и манипулирани отделни личности от еврейски 
произход или пък групи евреи, разузнавателната и контраразузнавателната работа 
по еврейска (включително израелска) линия, връзките между българските евреи и 
техните роднини и приятели зад граница, възможностите, които добрите отношения 
с еврейски общности в чужбина с български корени предоставят за активни разузна-
вателни мероприятия и др.

Сборникът е съставен само от материали, които се намират в архива на Коми-
сията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народ-
на армия и няма претенция да представи цялостната картина на живота на евреите в 
България в периода 1944–1989 г. За да бъде обхванато и илюстрирано отношението 
на властта към евреите в страната през целия период на социализма, би трябвало да 
се прегледа огромно количество архивен материал в многобройните архиви на раз-
лични институции в столицата и провинцията. Целта на настоящото документално 
издание се свежда до това да хвърли светлина върху това как ДС наблюдава еврей-
ската общност в страната, какви са задачите, свързани с това наблюдение, обектите и 
субектите, представляващи интерес за службите и в каква посока вървят анализите, 
свързани с тях. Сборникът дава представа за видовете документи, които ДС произ-
вежда в изпълнението на тези задачи и ориентира читателите в кои фондове на архи-
ва на Комисията по досиетата се съхраняват те. Тук е мястото да отбележим, че ин-
формацията по темата не е компактна, а документите са разпръснати в многобройни 
фондове, което сериозно затруднява тяхното издирване. Без претенции за изчерпа-
телност и всеобхватност, съставителите са се стремили да покажат документалното 
разнообразие и да включат по-интересните архивни единици, които са открили.

Лесно може да се забележи, че в сборника съществува дисбаланс между доку-
ментите от различни години. Това е обусловено от хода на историческите събития – 
евреите в България между 1944 и 1949 г. наброяват около 45 000 – 48 000 човека, а 
след тази дата броят им рязко намалява. До края на 1949 г. по-голямата част от тях 
вече са напуснали страната и в нея остават по-малко от 5000 души. След 1952 г. за-
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глъхва дейността и на повечето еврейски институции. При тези обстоятелства естест-
вено е, че документите от първоначалните години след 9 септември 1944 г. са много 
повече като количество, а в по-късните години се отнасят по-скоро за отделни лич-
ности от еврейски произход, обект на интерес за органите на ДС, както и за борбата 
на социалистическата общност срещу световния ционизъм, отъждествяван с Израел 
в контекста на Студената война.

По-голямата част от документите описват състоянието на еврейската общност 
в първите години след войната – 1944–1948 г. В центъра на събитията е поставено 
разделението вътре в самата общност между евреите комунисти и евреите ционисти. 
Борбата между тези два центъра е засвидетелствана в редица документи, тъй като 
ДС неизменно внедрява свои агенти, които присъстват на събранията на общността. 
Интересно е да се отбележи, че тези агенти също са евреи, в противен случай тяхното 
присъствие на тези места би било невъзможно или поне би привлякло силно внима-
ние. Това е периодът на оформяне на идеята за алията (изселването в Палестина), 
преди още да се обяви създаването на държавата Израел. Ционистките организации 
в страната са много активни, силен тласък за което дава посещението на Бен Гурион 
(по онова време председател на Еврейската агенция – „Сохнут“, а впоследствие и 
пръв министър-председател на Израел) в България през декември 1944 г. Едновре-
менно с това много от евреите имат сериозно минало в антифашистката борба и на-
мират своето място в структурите на новата власт, включително и в редиците на ДС. 
Тяхната задача е да възпират ционистите и да пропагандират оставането на евреите 
в отечественофронтовска България. Като цяло обаче българските евреи са положи-
телно настроени към Отечествения фронт и нямат антиправителствени прояви. Дори 
оказват подкрепа на властта като през 1946 г. изпращат специална декларация до 
Парижката мирна конференция, в която настояват в мирния договор с България да не 
бъдат включени специални клаузи, свързани с правата на евреите.

В годините 1947–1949 г. еврейската общност в страната застава на кръстопътя 
между две родини. Те трябва да избират между държавата, която запази живота им 
по време на Холокоста, но върви към съветски тип управление и естествения при-
влекателен център за цялото еврейство по света – новосъздадената държава Израел. 
През 1947 г. настъпва сериозен поврат в международната обстановка и в отношени-
ето на Великите сили към създаването на самостоятелна еврейска държава. Съвет-
ският съюз активно подкрепя идеята и тази позиция на Москва дава възможност за 
повишаване влиянието на комунистите в еврейските общности. В България отраже-
нието на тази политика е фактът, че БРП (к) постепенно изземва инициативата за 
изселването. На 28 юли 1948 г. се свиква пленум на ЦК на БРП (к), който в съвместно 
заседание с малцинствената комисия на НС на ОФ взема решение за организира-
нето на изселническия процес. Българските евреи правят своя избор и само между 
25 октомври 1948 г. и 16 май 1949 г. за Израел организирано заминават 32 106 души, 
а много други напускат страната по частен път. Те оставят значителна празнина в 
занаятчийското и търговското съсловие, както и в средите на служещите и интелиген-
цията. С течение на времето останалите в България евреи задълбочават връзките на 
еврейските институти с ръководните органи на БКП – нещо, което се отнася не само 
за тяхната общност, но и за цялото общество. Това съвпада по време и с репресиите, 
инициирани от Сталин срещу съветските евреи (ликвидирането на Еврейския анти-
фашистки комитет и разстрела на неговите ръководители, процесът срещу лекарите 
евреи и др.). Функциите на Консисторията силно се променят, а ролята º е сведена 
до просветно-културен институт с почти нулева социална дейност. До края на 1952 г. 
еврейските общини и институции минават изцяло под контрола на партийните орга-
ни. Съществува и действа тяхна обществено-политическа организация, която издава 
свой Годишник, продължава и списването на в. „Еврейски вести“. Запазени са редица 
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обичаи, но въпреки това разнообразието и пъстротата на еврейския живот в страната 
от края на 40-те години го няма. До 1952 г. се ликвидира и стопанската основа на 
дребните градски собственици, каквито са по-голямата част от българските евреи. 
Настъпва период, когато няколко поколения се преориентират към други социални 
групи и търсят нови пътища за реализация в България.

Периодът между 1953 г. и 1956 г. следва промените, които настъпват в политиката 
на Москва и директивите, идващи от там. След отстраняването на Берия и признание-
то на КПСС, че съветските лекари евреи са били несправедливо обвинени, доверието 
към евреите в СССР се завръща, но не за дълго. Суецката криза и особено събитията 
в Унгария от 1956 г. отново изострят отношението към евреите. Фактът, че евреите 
преобладават в ръководството на Унгарската партия на трудещите се и последващите 
анализи, че тяхното господстващо положение накърнява националните чувства на 
унгарския народ, води до негативни последици за тях. Дори и ръководният орган на 
еврейската общност в България – Централната Консистория – също излиза с писмо в 
този дух, а именно, че ръководната роля на евреите засяга националните им чувства.

В годините между 1956 и 1967 г. отново се следва официалната линия, зададена 
от Н. С. Хрушчов, а именно, че по еврейския въпрос трябва да се прилага класово-
партийния подход. През 1962–1963 г. курсът рязко се променя. Новото идва от проце-
сите в СССР срещу спекулантите и преследването на стопански дейци, голяма част 
от които са евреи. Макар и да не е официално обявен, става дума за курс на скрит 
антисемитизъм. Повратна за международното отношение към евреите и Израел се 
оказва 1967 г., когато в Шестдневната война Израел категорично побеждава арабски-
те държави, подкрепяни от Съветския съюз. Резултатът е скъсване на дипломатиче-
ските отношения на всички страни от Варшавския договор (без Румъния) с Израел 
и възраждане на антисемитските настроения в региона, проявили се и по време на 
обществено-политическите кризи в Полша и Чехословакия през 1968 г. В България 
това се изразява във възприемането на политика на ЦК на БКП, насочена към отстра-
няването на евреите от ръководни постове на идеологическия фронт – предимно от 
радиото, телевизията, отделите „Агитация и пропаганда“, органите на ДС, Българ-
ската народна армия и др. Евреите, заемащи постове в тези структури, са преместени 
на други служби, предимно в стопанската сфера. Въпреки, че в България сериозни 
репресии срещу евреите не са приложени, като цяло след 1967 г. за тях настъпват 
неблагоприятни времена.

Особено важна година за България в тази хронология е 1973 г. Новата арабско-из-
раелска война и засилващият се международен тероризъм дават своето отражение и 
във вътрешнополитически план. Тогава се води емблематичното дело срещу българ-
ския гражданин от еврейски произход Хайнрих Шпетер, който е обвинен в шпионаж 
в полза на САЩ и Израел и е осъден на смърт. По-късно Шпетер е разменен за зало-
вен на Запад български разузнавач и доживява дълбоки старини в Израел. Читателите 
могат да видят поместени в този сборник по-важните документи около това дело.

През 1978 г. Тодор Живков тегли една тънка черта между съветската и българска-
та политика по отношение на евреите. Това е един от малко познатите факти в исто-
риографията. Обикновено Живков следва плътно политиката и насоките на Москва, 
но в някои случаи успешно прилага местни похвати и се отклонява от тази линия. 
По повод 35-годишнината от спасяването на българските евреи той държи реч в зала 
„Универсиада“, където говори за големия принос на евреите в антифашистката бор-
ба. Това всъщност е едно указание от негова страна да не се върви по съветския път 
на остър антисемитизъм, изкристализирал в дела срещу дисидентите евреи като Са-
харов и др. Живков спазва тази линия на успокояване до смъртта на Брежнев. Когато 
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на власт идва Горбачов проблемът отпада от само себе си, тъй като новият съветски 
лидер възприема курс на завръщане към марксизма, на гласност и преустройство.

Това, което краткият преглед на отношението към евреите в България в периода 
1944–1989 г. се налага като извод и което документите подкрепят, е че евреите, които 
остават в страната, добре се интегрират в условията на българския социалистически 
режим. В определени моменти, продиктувани от международната обстановка, към 
тях са прилагани негативни мерки, но като цяло открит, остър и репресивен антисе-
митизъм не е регистриран.

Оставяме на читателя сам да направи своята преценка, като се надяваме доку-
ментите, поместени в този сборник, да му помогнат в това начинание.

София, септември 2012 г.           ОТ СЪСТАВИТЕЛИТЕ
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INTRODUCTION

The documentary volume “State Security and the Jewish Community in Bulgaria (1944-
1989)“ refl ects the desire of the editors to present the fate of the  Bulgarian Jews in the Cold 
War years as depicted in the recently declassifi ed and widely available documents of the 
repressive secret services of the Communist regime. In the period under consideration the 
attitude of the authorities in Sofi a towards the Bulgarian Jews and the resettlement of the 
Jewish diaspora in Europe that survived the Holocaust passed through several stages which 
were in line both with the many curves of the offi cial line of Moscow regarding the Soviet 
Jews and global Zionism and the historic specifi city of the relations between Bulgarians 
and Jews. The compilers and editors of the volume tried to outline not only the emigration 
of Bulgarian Jews to Palestine, but also the attitudes towards those Jews that remained in 
Bulgaria (perceived at different times as dangerous to national security, as promoters of 
the “imperialist intentions of world Zionism” or as loyal construction-workers of “the new 
socialist society”) the manners in which specifi c personalities or whole Jewish groups were 
monitored and manipulated; the intelligence and counter-intelligence work alongside of the 
so-called “Jewish line” (including the Israel line); the links between Bulgarian Jews and 
their relatives and friends abroad; the good opportunities for active intelligence operations 
resulting from the good relations with Jewish communities abroad, etc. 

The volume is compiled only on the bases of the documents which are currently in the 
possession of the Commission for Disclosing the Documents and Announcing Affi liation 
of Bulgarian Citizens to State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian 
National Army. It does not aim at presenting a thorough picture of Jewish life in Bulgaria 
in the period 1944-1989. A review of an immense quantity of archival documentation in 
numerous archives of institutions in Sofi a and the countryside is needed if such a thorough 
and illustrative presentation of the authorities attitudes towards Jews for the whole socialist 
period. The task of this documentary volume is to throw light upon the manner in which 
State Security monitored the Jewish community in the country, what tasks were put forward 
in devising that monitoring, the objects and subjects that were of interest to the secret 
services and what analyses were made on the basis of the information gathered. The volume 
gives an adequate impression for the types of documents produced by State Security in 
implementing these tasks and thus gives an orientation to its readers in which collections of 
the Commission archives are these documents kept. It is appropriate to mention here that 
the information on the theme of the volume is not centralized but dispersed in numerous 
collections and fonds which makes the task of locating the documents much more diffi cult. 
Without pretending that we have exhausted the broad scope of the documents the volume’s 
team has tried to show the diversity of the documents and to include the most interesting 
ones they have found.

It is quite easily observable that there exists a certain disballance in the quantity of 
published documents about different years. That was dictated by the course of historical 
events – in the period 1944-1949 the Bulgarian Jews numbered around 45 – 48 thousand 
persons. Before the end of 1949 the major part of them had already left the country and 
inside remained fewer than 5 thousand persons. After 1952 the work of almost all of the 
Jewish organizations faded away. In these circumstance it is natural that the quantity of 
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the documents about the fi rst years after 1944 is much greater while those in the later years 
deal more with certain prominent Jews that were objects of State Security interest or dealt 
with the struggle of the Socialist community against world Zionism which in the Cold War 
context was identifi ed Israel.

A considerable part of the documents depict the status of the Jewish community in 
the fi rst post-WW2 years – 1944-1948. In the center of the events was the division of the 
community itself between Socialist Jews and Zionist Jews. The struggle between those to 
centers is evident in the documents as State Security infi ltrated permanently its agents that 
participated in the community meetings. It is interesting to be noted that those agents were 
also Jews because otherwise their presence at such places would have been impossible or 
at least would have attracted strong attention. That was the period of the formation of the 
alia-idea (the emigration to Palestine) even before the formation of the State of Israel. The 
Zionist organizations were very active with an additional impetus been given by the visit 
to Bulgaria in December 1944 of David Ben Gurion – at the time Chairman of the Jewish 
Agency “Sohnut” and later the fi rst prime-minister of Israel. On the other hand, many Jews 
in Bulgaria had a serious anti-Fascist background and easily found their place in the newly 
emerging state structures, including the different State Security bodies. Their task was to 
restrain the zeal of the Zionists and to promote the stay of Jews in the new People’s Front 
Bulgaria, As a whole the Bulgarian Jews were positively inclined towards the People’s 
Front authorities and had no anti-governmental activities. Even they showed their support 
to the government by sending in 1946 a special declaration to the Paris Peace Conference 
demanding that no clauses regarding the rights of Jews would be included in the peace 
treaty with Bulgaria.

In the period 1947 – 1949 the Jewish community in Bulgaria was at a crossroad between 
two faterlands. A diffi cult choice had to be made between the country that saved their lives at 
the time of the Holocaust but was then on the road to establishing a Soviet-style regime and 
the natural center of attraction for world Jewry -   the newly-founded state of Israel. 1947 
marked a serious turnabout in the international environment and the attitude of the Great 
Powers towards the establishment of a separate Jewish state. The Soviet Union actively 
supported that idea and this position of Moscow gave a base for increasing Communist 
infl uence inside the Jewish communities. In Bulgaria the refl ection of this policy was the 
fact that the Bulgarian Workers’ Party (Communists) gradually overtook the initiative on 
emigration. A special plenum of the Central Committee of the BWP (C) was held and a joint 
meeting with the Commission on Minorities of the National Council of the Faterland’s Front 
that took a decision was made on the organization of the emigration process. The Bulgarian 
Jews made their choice and only in the period 25 October 1948 and 16 May 1949 32 106 
Jews left Bulgaria for Israel in an organized fashion with many others leaving the country 
individually. They left behind a signifi cant gap among the craftsmen and the merchants as 
a social stratum as well as among civil servants and the intelligentsia. In due course the 
Jews that remained in Bulgaria strengthened the links between Jewish institutions and the 
ruling bodies of the BCP – that was true not only for them as a community but for the rest 
of the population as well. That coincided with the repressions initiated by Stalin against 
the Soviet Jews (the liquidation of the Jewish Anti-Fascist Committee and the killing by 
a fi ghting-squad of its leaders, the trial of the accused Jews in the Doctors’ Plot etc.). The 
functions of the Consistory were signifi cantly changed and its role was diminished to a 
cultural and educational institution with mostly non-existent social activities. At the end of 
1952 all Jewish municipalities and institutions were under total control of the Party bodies. 
A Jewish socio-political organization still existed and it published its Annual, the printing 
of the Jewish newspaper “Jewish News” also continued. Many Jewish customs and rituals 
were preserved but the diversity of Jewish life that existed in the late 1940’s was already 
gone. The economic base of the small owners in the cities that comprised the majority 
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of Bulgarian Jews was also liquidated up to 1952. A new stage in Jewish life in Bulgaria 
started during which many of them had to orient themselves towards different social groups 
trying to fi nd new venues for social realization in Bulgaria.

In the period 1953-1956 Sofi a followed closely the changes in Moscow and the policy 
changes and directives coming from there. After the purge of Beria and the acknowledgement 
by the authorities of the unjustifi ed accusation of the Jewish doctors the trust in the Soviet 
Jews increased but only for a short time. The Suez crisis and the Hugarian Revolution 
of 1956 once again sharpened the public attitudes towards Jews. The fact that Jews 
dominated the Hungarian Workers’ Party leadership and some after-fact analyses that the 
Jewish domination hurt the national feelings of the Hungarian people led to some negative 
consequences to them. Even the Central Consistory – the leading body of the Bulgarian 
Jewish community issued a letter in this regard citing that the leading role of Jews hurt their 
national feelings. 

The offi cial line about the need to treat the Jewish question according to class and party 
approach was put forward by N. S. Khrushchev and was followed during his rule. At the 
end of his leadership (in 1962-1963) a shift in that policy occurred link when a new round 
of trials started, this time against black-market activities and economic leaders, most of 
whom were Jews, Although it was not offi cially proclaimed as such, this was a form of 
hidden anti-Semitism. The major shift however in the international attitude towards Jews 
came with the Six-Day War in 1967 which Israel won categorically against the Arab states, 
supported by the Soviet Union. The result was the break-up of the diplomatic relations of all 
Warsaw Pact countries with Israel (except Rumania) and the revival of anti-Semitic feelings 
in the region that became evident in the socio-political crises in Poland and Czechoslovakia 
in 1968. In Bulgaria that was refl ected in the adoption of a particular policy of the CC of 
the BCP that was targeted at Jews in prominent positions and resulted in the expulsion 
of those with leadership positions on the ideological front – mainly in national radio and 
television, the BCP’s “Agitation and Propaganda” department, thebodies of State Security 
and the Bulgarian People’s Army, etc. The Jews occupying positions in those structures 
were transferred to other posts, mainly in the economic sphere. Regardless of the absence 
of serious repression against them in Bulgaria as in countries elsewhere in Eastern Europe, 
the period after 1967 was unfavorable for the Jews here.

Especially important for Bulgaria in this respect was the year 1973. The new Arab-Israeli 
war and the growing threat of acts of international terrorism had their refl ection in domestic 
politics. That was the year of the emblematic trial against Nathanh Shpeter – a Bulgarian 
citizen of a Jewish origin who was accused of espionage in favor of the United States and 
Israel and was sentenced to death. Later on Shpeter was exchanged for a Bulgarian spy 
caught in the West and lived for many years in Israel. The readers of this volume will fi nd 
in it the most important documents on that spy case.

In 1978 Todor Zhivkov drew a slim margin-line between the Soviet and Jewish policy 
on the Jewish question. This is a not very widely known fact in historiography as generally 
Zhivkov was following strictly Moscow’s policy and directives. Sometimes however he 
skillfully implied local approaches and moved away from the prescribed policy. On the 
35th anniversary of the salvation of the Bulgarian Jews in the “Universiada” sports’ hall 
he delivered a major speech in which he spoke about the great Jewish contribution to the 
struggle against Fascism. In fact this was a directive in his part for the country not to 
follow the Soviet path of strong anti-Semitism that came to the surface with the intellectual 
dissidents of Jewish origin like Sakharov and othersZhivkov followed that moderation line 
till the death of Brezhnev. With the coming to power of M. Gorbachev the problem was 
dropped as such after the adoption of  the new  course of return to Marxism, openness and 
restructuring of Soviet society.
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The general conclusion from this retrospective outline of the perception of the Bulgarian 
Jews in the period 1944-1989, supported by the documents themselves is that those Jews 
who stayed in the country were socially well integrated in the Bulgarian socialist regime 
environment. In certain periods that were dictated by the international situation there were 
some negative measures taken against them but in general an open, acute and repressive 
anti-Semitism was never registered.

It is up to the readers of this volume to make their own assessment with the hope that 
the documents in the volume will help them in their venture

Sofi a, September 2012                       BY THE EDITORS
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1947 г. – 10 юни 1948 г.
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47.  Протокол за приемането на т. нар. „Еврейска сметка“ – приходи от преминали-
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България, за валоризирани суми и за конфискувани такива, 18 май 1949 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 1206, ë. 1-6

48.  План за работата на отдел ІІІ при ДС за времето от 1 юни до 30 септември 
1949 г. Съдържа информация за задачите, поставени във връзка с работата по 
отделните държави, включително и Израел, май 1949 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 20, ë. 1, 45-46
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49.  Два броя молби до МВР от евреи – български поданици, които се нами-
рат в Палестина и желаят да се завърнат в България, септември – ноември 
1949 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 1241, ë. 1, 3-4

50.  Доклад за дейността, обектите и задачите на отделение ІІ, отдел ІІІ на ДС. 
Съдържа сведения за задачите, които отделението си поставя във връзка с из-
граждането на агентура в Израел, 1949 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 23, ë. 31, 41 

51.  Доклад от окръжното управление на ДС в Русе до началника на ДС – София от-
носно еврейското население и ръководителите на еврейската народна община 
в града, 6 февруари 1950 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 775, ë. 1-6

52.  Справка от информатор на ДС, относно еврейските ционистични организации, 
5 април 1950 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 79

53.  Справки от началника на V отделение при ІІ управление на ДС, относно състо-
янието на еврейското малцинство в страната, неговите институции и организа-
циите, свързани с него, 24 ноември 1951 г. – 1952 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 2-6, 8-11 

54.  Препоръки от отделение V при ІІ управление на ДС до столичното и окръжните 
управления на ДС в страната, относно работата по еврейска линия, 7 януари 
1952 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 12-12 ãðúá

55.  Писмо от Палестинския комитет в София до председателя на комитета в Русе 
Йосиф Алкалай, относно емиграцията на евреите за Израел през 1952 г. Съдържа 
упътвания към желаещите да се изселят и молба да се предостави своевремен-
но списък на хората от Русе, които ще се присъединят към заминаващите, 8 
февруари 1952 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 150-151

56.  Разпоредба на помощник-министъра на вътрешните работи до началника на 
ДС, относно дейността на американската еврейска организация „Джойнт“ 
в страната до 1949 г. и разработването и вземането на отчет на всички лица, 
свързани с нея, 19 март 1952 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 15

57.  Писмо от Палестинския комитет в София до председателя на комитета в Русе 
Йосиф Алкалай, относно разноските, които желаещите да пътуват за Израел 
ще трябва да заплатят, 27 май 1952 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 167

58.  Отчетен доклад за работата на първо управление на ДС през 1952 г. Съдържа 
данни за резидентурата в някои държави, включително в Израел, 29 януари 
1953 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – P, ô. 9, îï. 2, à. å. 34, ë. 1, 20-22

59.  Справка от инспектор на ДС относно съществуващите еврейски институции в 
страната, 10 април 1953 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 85-87

60.  Предложение от ІІ управление на ДС до министъра на вътрешните работи, от-
носно ограничаване изселването на евреи, заемали отговорни длъжности в сто-
панския и административния апарат на страната или работили в поверителни 
служби, 3 октомври 1953 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 92-92 ãðúá

61.  Доклад за състоянието на работата на Разузнавателното управление на ДС за 
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периода от края на 1950 г. до края на 1954 г. Съдържа сведения за резидентурата 
и работата на агентите в Израел,  8 ноември 1954 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 36, ë. 1, 11

62.  Доклад за работата на Разузнавателното управление при ДС през първото шест-
месечие на 1955 г. Съдържа сведения за разузнавателната работа и изпращане-
то на агенти в Израел, 5 август 1955 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 37, ë. 1, 5

63.  Отчетен доклад за работата на отдел І при управление ІІ на ДС за 1955 г. 
Съдържа сведения за американското, английското и израелското разузнаване в 
страната и работата на български агенти, внедрени в легациите и дипломати-
ческите служби на тези страни, 28 декември 1955 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 469, ë. 1-13

64.  Кореспонденция на Палестинския комитет в София с председателя на коми-
тета в Пловдив Пресиядо Йосиф Пардо относно организираното изселване на 
български евреи за Израел. Съдържа информация за датите на пътуванията, 
упътвания за необходимите документи и размера на таксите за виза и транс-
порт, 1953 – 1955 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 27,  26,  25, 13, 36, 69, ë. 79, ë. 148

65.  Рапорт от старши разузнавач на ДС до ІІ управление на ДС, относно проведена 
от него среща със секретаря на еврейската Консистория и получените от тази 
среща сведения, 23 януари 1956 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1745, ë. 55-56

66.  Отчетен доклад за агентурно-оперативната работа на отдел І при ІІ управление 
на ДС през 1956 г. Съдържа сведения за американското и израелското разузна-
ване в страната, за контингента, разработките и агентурата на отдела, 8 януари 
1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 492, ë. 1, 23-28

67.  Предложение от министъра на вътрешните работи до ЦК на БКП, относно лик-
видирането на Палестинския комитет в България, март 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 8, à. å. 230, ë. 1-2

68.  Документи на ДС, свързани дейността на Палестинския комитет в България: 
справка за дейността на комитета; рапорт за юридическия му статут; доклад от 
директора на Народната милиция до министъра на вътрешните работи относно 
дейността на комитета; справка за работата на комитета през 1956 – 1957 г.; 
предложение от министъра на вътрешните работи до ЦК на БКП за разтуряне-
то му, 20 октомври 1955 – март 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1744, ë. 30-31, 25, 8-13, 1-2

69.  Докладна записка от заместник-началника на ІІ управление на ДС до заместник-
министъра на вътрешните работи, относно провеждането на операция по лик-
видирането на Палестинския комитет в България и коментарите по този повод 
на председателя на комитета Алберт Грацияни, 20 май 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1746, ë. 1-3

70.  Доклад на отдел І при управление ІІ на ДС за състоянието на контра-
разузнавателната работа на отдела по линия на американското, английското и 
израелското разузнаване през 1957 г., 26 ноември 1957 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 536, ë. 1, 14-21

71.  Отчетен доклад за контраразузнавателната дейност на ІІ управление на ДС 
през 1958 г. Съдържа сведения за разузнавателната работа по израелска линия, 
разработките и агентурата на управлението, края на 1958 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 575, ë. 1, 9-12

72.  Справка от началника на V отдел на ДС, относно характера на кореспон-
денцията по турска, гръцка и израелска линия. Съдържа сведения за лична-
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та кореспонденция на гражданите, 11 март 1959 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 845, ë. 2,  7

73.  Задачи, поставени на ІІІ управление на ДС във връзка с издирването и вер-
буването на агенти сред някои среди, включително и сред евреите в страната, 
27 май 1959 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 123, ë. 218-219

74.  Справка за изведената агентура зад граница от управление ІІ на ДС за времето 
от 1 януари 1958 г. до 15 юни 1959 г. Съдържа сведения за броя на изпратените 
агенти в отделните капиталистически държави, включително в Израел, юни 
1959 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 626, ë. 1

75.  Отчетен доклад на ІІ управление на ДС за състоянието на контра-
разузнавателната работа срещу английското, израелското и японското разузна-
вания през 1960 г., края на 1960 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 669, ë. 1, 11-20

76.  Справка от началника на ІІ управление на ДС относно формите и методите на 
израелското разузнаване, юни 1962 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 157, ë. 134-146

77.  План на ІІ управление на ДС за пресичане на вражеската дейност на англий-
ската и израелската легации срещу решенията на XXІІ конгрес на КПСС. Съ-
държа конкретни задачи, поставени пред управлението и срокове за тяхното 
изпълнение, 1962 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 721, ë. 2-3

78.  Постановление от началника на отдел X при ІІ управление на ДС, относно от-
криването на литерно дело за съхранение на обобщени справки и информации, 
касаещи подривната дейност на израелското разузнаване и прояви на наши 
граждани от еврейски произход срещу сигурността на НРБ, 21 януари 1964 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 157, ë. 133

79.  Строго секретна информация от председателя на Комитета за държавна сигур-
ност Ангел Солаков, съдържаща данни за отношението на Обединената араб-
ска република (обединение между Египет и Сирия) към развитието на кризата 
в Близкия изток и към Израел и СССР, 17 февруари 1967 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 693, ë. 33-35

80.  План на отдел IX на ДС, относно разузнавателната дейност на отдела против 
Израел за периода от 1 януари до 31 декември 1968 г., 25 януари 1968 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 262, ë. 31-36

81.  Справка на ДС относно възможностите за проникване в Израел, начините и 
средствата за това, 1969 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 263, ë. 7-11

82.  План за работата на отдел IX при Първо главно управление на ДС за меропри-
ятията, които ще се проведат за активизиране на работата по линия на Израел 
за времето от 1 август до 31 октомври 1970 г., 27 юли 1970 г 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 262, ë. 95-98

83.  Перспективен план за работата на отдел IX при Първо главно управление на 
ДС по линия на Израел за периода 1972 – 1975 г., 18 май 1972 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 257, ë. 34-40

84.  Доклад от заместник-началника на ІІ главно управление на ДС за подривна-
та дейност на израелското разузнаване срещу НРБ и състоянието на контра-
разузнавателната работа на органите на ДС против него, 2 юни 1972 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 157, ë. 147-163

85.  Строго секретна справка от началника на VІІ отдел на ДС до VІ управление 
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на ДС, относно 28-ия конгрес на Световната ционистична организация, 7 юли 
1972 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 1753, ë. 2-5

86.  Докладна записка от началника на ІІІ отдел на ДС до началника на І главно 
управление на ДС, относно среща и обмен на опит с унгарски колеги по раз-
лични въпроси, включително и във връзка с Израел и ционистичните органи-
зации, 1 юни 1974 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 246 à, ë. 52, 59-60

87.   Справка от МВР до министъра на външните работи Петър Младенов, относно 
българския гражданин Хенрих Натан Шпетер, осъден на смърт като агент на 
американското и израелското разузнаване, 13 юни 1974 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 2060, ë. 1-5

88.  Информация от началника на ІІ главно управление на ДС, относно подривна-
та дейност на израелското разузнаване против Народна република България, 
19 юли 1976 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 157, ë. 164-177

89.  Обзорен албум, изготвен от ДС, във връзка с осъдения като агент на американ-
ското и израелското разузнаване Хенрих Натан Шпетер, 1976 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 222, ë. 3-9

90.  Запис от разговор (М „Родопи“) между Анжел Вагенщайн (обект „Хитрия“) и 
друго лице. Част от разговора засяга т. нар. еврейски въпрос, 13 януари 1978 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, III ðàç.  33600, ò. 2, ë. 9, 65-94

91.  Строго секретна справка от началника на отдел ІІІ до VІ управление на ДС, 
относно оперативната обстановка и задачите на органите на ДС по линия на 
ционизма, 19 март 1979 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 103, ë. 16-19

92.  Строго секретна информация на ІІ главно управление на ДС до началника на 
VІ управление на ДС, относно подривната дейност на израелските специални 
служби против Народна Република България през 1981 г., 8 юни 1982 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 177, ë. 1-11

93.  Справка от оперативен работник на ДС до началника на ІV отдел на Първо 
главно управление на ДС, относно английски гражданин – евреин от български 
произход – бивш агент на ДС, изключен от агентурния апарат на службата, 2 
февруари 1983 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 158, ë. 48-49

94.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно предстоящи мероприятия на Световния еврейски кон-
грес, 28 февруари 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 9-10

95.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно данните, получени от агент на ДС във връзка с предстоя-
ща сесия на Европейския клон на Световния еврейски конгрес, 13 април 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 19 à

96.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно извършени проверки в архивите на МВР за документи, 
свързани с ционизма, 1 юни 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 20-21

97.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно получени материали от Европейската секция на Све-
товния еврейски конгрес, 21 юни 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 22-23
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98.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно пребиваването в страната на съветския гражданин с ев-
рейски произход Арон Вергелис, 17 септември 1984 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 61-63

99.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника 
на управлението, относно ръководните дейци на Световния еврейски конгрес 
Серж Цвайнгенбаум и Израел Зингер, 19 септември 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 64

100.  Справка от началника на ІІІ отдел при VІ управление на ДС до началника на 
управлението, относно Сефарадската организация в Испания и проведен сим-
позиум по еврейските проблеми в Австрия, 19 декември 1984 г.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 22, îï. 1, à. å. 237, ë. 116-118

101.  Справка от началника на отдел VІІІ на ДС относно състоянието на туризма 
между НРБ и Израел за 1987 г. и подривната дейност на израелските специал-
ни служби по този канал, 10 юни 1988 г. 
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 6, à. å. 163, ë. 1-3
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1. Items sent to the Prime Minister and the Minister of Internal Affairs about the emigra-
tion of Bulgarian Jews to Palestine and correspondence with the Prime Minister and 
the Internal Affairs Ministry on this issue. November 1944.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 52, ë. 1-12

2. Confi dential letter from the prosecutor for the National People’s Court to the Direc-
torate of the Militia regarding the detention, interrogation, and prosecution of people, 
some of whom had ties to the Commissariat for Jewish Affairs. 10 January 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 2, ë. 63

3. Founding Protocol of the Jewish Youth Educational Society in the city of Nevrokop 
and protocol of the proceedings from its annual meeting a year later. 25 January 1945 
and 26 January 1946.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 72, ë. 1-2

4. Minutes of the inaugural meeting of the “Ilya Ehrenburg” All-Jewish Organization for 
Combating Fascism and anti-Semitism, held in Sofi a on 23 April 1945 and the statutes 
of the organization. 23 April 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 35, ë. 1-7

5. Correspondence of the Bulgarian-Palestinian and Middle Eastern Business Institute 
in Sofi a with the Sofi a Regional Court concerning the registration of the institute. At-
tached are the statutes of the institute. April – May 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 45, ë. 5, 3, 3 ãðúá, 1, 2, 2 ãðúá, 7

6. Request by artist David Peretz to the Director of the People’s Militia for permission 
to paint freely within the country. Response from the Internal Affairs Ministry and 
report to the Head of the First Group of the Third Section regarding the artist. 22 May 
to 24 June 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 106, ë. 1,3-4

7. Report from the head of the Department of Municipalities to the Minister of the Inter-
nal Affairs; correspondence between the Allied Control Commission and the Minister, 
and an order from the Army General Staff regarding the emigration of Jewish families 
from Bulgaria. April-August 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 52, ë. 13-16

8.  Letters from the Board of the Ashkenazi Jewish community in Sofi a addressed to the 
Directorate of the People’s Militia about a shooting incident in the synagogue. 25-27 
September 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 37, ë. 1-3

9.  Report from a State Security intelligence offi cer to the head of the First Group of Sec-
tion 3 of State Security, about a meeting convened by the Central Jewish Consistory 
on 30 September 1945. 1 October 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 29, ë. 1

10.  Statement of the Central Consistory of Jews in Bulgaria to the Ministry of Internal 
Affairs and the Allied Control Commission requesting permission for the return to 
Bulgaria of some of the Jewish families who emigrated during wartime. A list of Jew-
ish immigrants of Bulgarian origin who are in Palestine and wish to return to Bul-
garia is appended. 12 October 1945.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 8, à. å. 48, ë. 1-3

11.  Report from a State Security intelligence offi cer to the the Head of the First group of 
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the Third Section  of State Security concerning a rally held on 21 November 1945 at 
the Central Jewish synagogue and two leafl ets that were distributed at the rally by 
Zionists. 22 November 1945.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 29, ë. 2-4

12.  Report from the Head of Group VI in the State Security’s Second Section to the head 
of the Second Section regarding the number of minorities in the country and their 
outlooks. The report includes information about Jews in the country and their orga-
nizations. 12 December 1945.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 731, ë. 2-7

13.  Twenty-one reports from State Security intelligence servicemen to the heads of State 
Security sections regarding the convocation of meetings of Jewish organizations in 
Sofi a. 13 January to 18 December 1945.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 17, ë. 3-7, 10-11 ãðúá, 14-17, 19, 23-30, 33-34, 37-39, 
43-44

14.  Report from a State Security intelligence offi cer to the head of the Second Section of 
the Second Directorate of State Security containing a plan for wide-ranging intelli-
gence work among the Jewish minority, particularly in Sofi a. 21 December 1945.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 23-24

15.  Brief notes on the nature of Zionism, Zionist propaganda, and the Zionist organiza-
tion in Bulgaria. 1945.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 17, ë. 1-2

16.  Four intelligence reports from State Security intelligence offi cers to the heads of State 
Security sections about meetings held by the “Poale-Zion” Zionist organization in 
Bulgaria. 31 January 1946 – 23 December 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 54, ë. 3, 6, 13-15

17.  Statutes of the Union of Zionist Socialists “Poale-Zion” in Bulgaria. January 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 6, ë. 53-59

18.  Report from a State Security intelligence offi cer to the head of the First Group in the 
Third Section of State Security on the fi lm and lecture arranged by the women’s com-
mission of the Jewish Committee of the Patriotic Front. 4 April 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 67, ë. 1

19.  Report from a State Security intelligence offi cer to the head of the First Group in the 
Third Section of State Security about a Conference of the Jewish Zionist youth work 
organization “Ahaluts Atsair.” 26June, 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 68, ë. 1-4

20.  Intelligence report from a State Security intelligence offi cer to the Head of Section B 
at Second Directorate of State Security, on persons considered reactionaries in Jew-
ish category. 30 June 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 19-20

21.  Intelligence report from a State Security intelligence offi cer to the head of the Second 
Section of the Second Directorate of State Security about Jewish types of entities that 
are suspected of having links with foreign intelligence services. 9 December 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 21-22

22.  Statement of the Central Consistory of Jews in Bulgaria to the Minister of Internal 
Affairs and to the foreign ministers of the USA, the USSR, the UK and France and 
the accompanying cover letter to the Minister of Internal Affairs. 1946.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 361, ë. 1-5

23.  Report from the Regional Department of State Security in Plovdiv to the head of the 
First Department of State Security – Sofi a, on the situation of minorities in the region 
and the attitudes among them. 27 June 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 271, ë. 82-85
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24.  Report of the Regional Department of State Security in Sofi a to the head of the First 
Department of State Security – Sofi a, on the situation of minorities in the region 
and the sentiments among them for the period from 1 April to 30 June 1947. 10 July 
1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 163,ë. 1, 10-11

25.  Memorandum to the head of the First Department of State Security and to the head 
of Memorandum Section  of State Security - Sofi a, on the situation of minorities in the 
country and the sentiments among them. August 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 188, ë. 161, 196, 220, 232, 247, 265

26.  Documents of the Ashkenazi women’s charity “Support,” including an application 
for approval of the statutes, a letter to the Internal Affairs Ministry, and a list of the 
board members. April – September 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 85, ë. 2, 4-5

27.  Letter from the Ashkenazi Jewish community in Sofi a to the People’s Militia, about 
the selection of new board members for the municipality and a list of the members. 
1 September 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 79, ë. 2-3

28.  Report from the Regional Department of State Security in Varna to the head of the 
First Department of State Security – Sofi a, on the situation of minorities in the region 
and the sentiments among them. 29 September 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 271, ë. 34-37, 39

29.  Report to the head of the State Security’s First Department on the situation of mi-
norities in Vratza and the sentiments among them in 1947. 29 December 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 148, ë. 1, 35.

30.  Report to the head of the State Security’s First Department on the situation of mi-
norities in Varna and the sentiments among them in 1947. 29 December 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 147, ë. 2, 24, 25

31.  Report to the head of the State Security’s First Department on the situation of mi-
norities in the region of Burgas and the sentiments among them in 1947. January – 
December 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 146, ë. 2, 18, 19

32.  Memorandum from the head of a State Security group in Yambol to the head of the 
First Department of State Security – Sofi a, on the Jewish minority in the city and its 
organizations. December 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 271, ë. 23-27

33.  Report from the Regional Department of State Security in Ruse to the head of the 
First Department of State Security – Sofi a, on the situation of minorities in the region 
and the sentiments among them. 1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 271, ë. 144-145

34.  Documents of inaugural and annual meetings of the United Zionist Organization in 
Bulgaria, held in Sofi a, Pazardzhik, Plovdiv, and Burgas, including lists of the lead-
ing members and brief details about them. 1944-1947.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 6, ë. 1-2,16, 32, 41,41 ãðúá, 78

35.  Report to the head of the First Department of State Security – Sofi a on the situation of 
minorities in the Kyustendil district and the sentiments among them. January 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 152, ë. 2, 25-26

36.  Report to the head of the First Department of State Security - Sofi a on the situation of 
minorities in the region of Ruse and the sentiments among them in 1947. January 1948.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 151, ë. 1, 22.

37.  Leafl ets distributed illegally in the mailboxes of Bulgarian Jews at the beginning of 
1948. Their content relates to the goals and tenets of the Jewish revolutionary organi-
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zation “Lohamey Heyrut Israel” operating in Israel. January – February 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 279, ë. 18-21 ãðúá

38.  Report from the Chief Inspector of State Security’s Third Department to the head of the 
department regarding the state of intelligence work in the Middle East. 10 March 1948.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 10, ë. 17-18

39.  Report from the Chief Inspector of State Security’s Third Department to the head of 
the department regarding opportunities to send agents abroad and to exploit Jewish 
émigrés in Palestine for this purpose. 3 May 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 10, ë. 28-30

40.  Report from the Chief Inspector of State Security’s Third Department to the head of 
the department about the formation of an agent base in Palestine. 5 May 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 10, ë. 31-32

41.  Report from the Chief Inspector of the State Security’s Third Department to the head 
of the department regarding the development of intelligence activities in the Middle 
East, mainly on the territory of Greece and Turkey, and the diffi culties associated 
with the implementation of these activities. 6 May 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 10, ë. 33-34

42.  Intelligence reports from State Security intelligence offi cers to the head of the State 
Security’s Administrative Department regarding members of the Ashkenazi associa-
tion “Support.” 12 October 1947 – 10 June 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 85, ë. 27-41, 22, 25

43.  Report on the work of the Second Section of the Third Department of State Security 
during the second quarter of 1948, with information about the work among immi-
grant communities and the establishment of an intelligence base in different coun-
tries, including Israel. 1 July 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 11, ë. 7-11

44.  State Security memorandum regarding the leadership and tasks of the Palestinian 
Committee in Bulgaria. 14 December 1948.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 78

45.  Documents relating to the liquidation of the United Zionist Organization in Bulgar-
ia - minutes of meetings, correspondence with the Ministry of Internal Affairs and 
Ministry of Finance. 19 March to 11 May 1949.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 4, à. å. 97, ë. 1-10 ãðúá

46.  State Security document on the reasons for the dissolution of Jewish Zionist organi-
zations in the country. 11 May 1949.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 597, ë. 1-1 ãðúá

47.  Protocol for receiving the so-called Jewish account – revenues from Jews transiting 
through the country to emigrate to Palestine, as well as those leaving Bulgaria and 
the calculation and confi scation of the fees. 18 May 1949.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 1206, ë. 1-6

48.  Action plan of the Third Department of State Security for the period from 1 June 
to 30 September 1949, including information about assigned activities in individual 
countries, including Israel. May 1949.

ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 20, ë. 1, 45-46

49.  Two applications to the Ministry of Internal Affairs from Bulgarian Jews who are in 
Palestine and wish to return to Bulgaria. September – November 1949.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 1, à. å. 1241, ë. 1, 3-4

50.  Report on activities, personnel, and tasks of the Second Section of the Third Depart-
ment of State Security, including information about the department’s assignment to 
form an agent network in Israel. 1949.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 1, à. å. 23, ë. 31, 41 
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51.  Report from the district administration of State Security in Ruse to the head of State 
Security – Sofi a about the Jewish population and the leaders of the Jewish commu-
nity in the city. 6 February 1950.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 13, îï. 1, à. å. 775, ë. 1-6

52.  Memorandum from a State Security informant on the Jewish Zionist organizations. 
5 April 1950.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 79

53.  Memorandums from the head of the Fifth Section of the Second Directorate of State 
Security regarding the status of the Jewish minority in the country and Jewish insti-
tutions and organizations. 24 November 1951 – 1952.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 2-6, 8-11 

54.  Recommendations from the Fifth Department of the Second Directorate of State 
Security to the Sofi a and regional offi ces regarding work vis-à-vis Jews. 7 January 
1952.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 12-12 ãðúá

55.  Letter from The Palestinian Committee in Sofi a to Joseph Alkalai – chairman of the 
committee in Ruse regarding Jewish emigration to Israel in 1952. Includes instruc-
tions to those willing to do so and a request to supply a list of Jews from Ruse who will 
join the departing group. 8 February 1952.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 150-151

56.  Directive from the Deputy Minister of the Internal Affairs to the head of State Secu-
rity regarding the activities of the U.S. Jewish organization “JOINT” in Bulgaria up 
to 1949 and the work leading to starting cases on all persons, connected with it. 19 
March 1952.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 15

57.  Letter from The Palestinian Committee in Sofi a to Joseph Alkalai, the chairman of 
the committee in Russe, regarding the fees that émigrés to Israel must pay. 27 May 
1952.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 167

58.  Report evaluating the work of the First Directorate of State Security in 1952 with 
information about the station chiefs in some countries, including Israel. 29 January 
1953.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – P, ô. 9, îï. 2, à. å. 34, ë. 1, 20-22

59.  Memorandum from a State Security inspector on the existing Jewish institutions in 
the country. 10 April 1953.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 85-87

60.  Proposal to the Minister of Internal Affairs from the Second Directorate of State Se-
curity to restrict the emigration of Jews holding senior positions in the state adminis-
tration and other sensitive areas. 3 October 1953.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1740, ë. 92-92 ãðúá

61.  Status report on the work of the Intelligence Department of State Security in the pe-
riod from late 1950 to late 1954, including about the station chief and the work of the 
agents in Israel. 8 November 1954.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 36, ë. 1, 11

62.  Status report on the work of the Intelligence Directorate of State Security in the fi rst 
half of 1955, including information about the intelligence activities and the sending 
of agents to Israel. 5 August 1955.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 37, ë. 1, 5

63.  Report on the work of the First Department of the Second Directorate of State Se-
curity in 1955, including information about U.S., British, and Israeli intelligence ac-
tivities in the country and the work of Bulgarian agents who have infi ltrated in the 
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legations and diplomatic missions of these countries. 28 December 1955.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 469, ë. 1-13

64.  Correspondence of the Palestinian Committee in Sofi a with the chairman of the com-
mittee in Plovdiv, Presiyado Joseph Pardo, regarding the organized emigration of 
Bulgarian Jews to Israel, including dates of travel, guidelines for the necessary docu-
ments and dimensions, and fees for visa and transportation. 1953 – 1955.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1742, ë. 27,  26,  25, 13, 36, 69, ë. 79, ë. 148

65.  Report from a senior State Security intelligence offi cer to the Second Directorate of 
State Security about a meeting he held with the Secretary of the Jewish Consistory 
and the information he obtained during the meeting. 23 January 1956.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1745, ë. 55-56

66.  Report on the intelligence operations of the First Department of the Second Direc-
torate of State Security in 1956, including information about U.S. and Israeli intel-
ligence in the country and the department’s activities, operational cases, and agents’ 
network. 8 January 1957.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 492, ë. 1, 23-28

67.  Proposal from the Minister of Internal Affairs to the Central Committee of the Bul-
garian Communist Party to liquidate the Palestinian Committee in Bulgaria. March 
1957.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 8, à. å. 230, ë. 1-2

68.  State Security documents concerning the activities of the Palestinian Committee in 
Bulgaria: Memorandum about the activities of the committee; a report on its legal 
status; a report from the Director of the People’s Militia to the Minister of Internal 
Affairs about the activities of the committee; a report on the work of the Committee 
in 1956 – 1957; and a proposal from the Minister of Internal Affairs to the Central 
Committee for its dissolution. 20 October 1955 – March 1957.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1744, ë. 30-31, 25, 8-13, 1-2

69.  Memorandum from the deputy head of the Second Directorate of State Security to 
the Deputy Minister of Internal Affairs regarding the operation to liquidate the Pal-
estinian Committee in Bulgaria; and comments on the matter from the chairman of 
the Palestinian Committee, Albert Gratziani. 20May 1957.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 1746, ë. 1-3

70.  Report from the First Department of the Second Directorate of State Security on the 
state of the department’s counterintelligence activity vis-à-vis American, British, and 
Israeli intelligence services in 1957. 26 November 1957.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 536, ë. 1, 14-21

71.  Report on the counterintelligence activities of the Second Directorate of State Secu-
rity in 1958. It contains information about intelligence work in relation to Israel and 
the directorate’s development of an agent network. End of 1958.
ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 1, à. å. 575, ë. 1,. 9-12

72.  Memorandum from the head of the Fifth Department of State Security about cor-
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Ашомер Ацаир – Ционистка младежка организация, която проповядва идеята за би-
национална държава в Палестина. През 1946 г. провежда учредителната си сбирка 
в България и през същата година издава няколко броя вестник с едноименно загла-
вие. Дейността º постепенно затихва.

Бенеберитска ложа „Кармел” – Масонска еврейска ложа, основана през 1915 г. Целта 
º е да въздига и развива моралните и духовните способности на своите членове, да 
насърчава науките и изкуствата и да подпомага нуждаещите се евреи. По време на 
Втората световна война преустановява съществуването си. След 9 септември 1944 
г. възстановява дейността си, която обаче след 1946 г. постепенно затихва.

ВИЦО – Еврейска женска организация, чийто български клон е създаден през ноември 
1924 г. с цел национално и културно издигане на еврейската жена. През 1926 г. е 
утвърден уставът на организацията, а през 1952 г. официално е прекратена дей-
ността º.

Джойнт – Американска помощна организация, която поставя началото на своята ак-
тивност след Първата световна война. Целта º е да подпомага евреите от цял свят. 
Европейското º седалище е в Париж, а азиатското в Йерусалим. Средствата º се 
набират от всички американски евреи по пропорционален принцип. След 9 сеп-
тември 1944 г. изиграва огромна роля за реинтеграцията на българските евреи в 
стопанския живот на страната.

Ехалуц – Ционистка организация, създадена през 1918 г. Младежката º секция се на-
рича Ехалуц Ацаир. След края на Втората световна война се възстановява, но в 
следващите няколко години дейността º затихва.

Макаби – Еврейско гимнастическо дружество, създадено на 21 август 1900 г., а с това 
име от 1903 г. Целта му е да развива и разпространява гимнастиката сред еврей-
ството и да го възпитава в национален дух. През 1939 г. е направен безуспешен 
опит да се ликвидира дейността му. Това обаче се случва през 1942 г. След войната 
се възстановява в София, Пловдив и други градове и работи в рамките на Единната 
ционистка организация. Официално е закрито на 18 юли 1951 г.

Организация за обединение на труда – Организация, създадена в Женева през 1934 г., 
която има за цел да обвърже еврейското население с производствения труд. Тя въз-
становява своята дейност в България през 1945 г. и оказва ценна помощ на българ-
ските евреи в следвоенния период.

Палестински комитет – Орган, назначен от Единната ционистка организация в Бъл-
гария през октомври 1944 г. Задачата му е да организира изселването на българ-
ски евреи в Палестина, но също така подпомага преселването на концлагеристи 
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от Полша и Унгария, а също и на емигранти от Румъния. След приключване на 
изселването престава да съществува.

Поале Цион – Организация на ционисти социалисти, учредена в България през 1936 г. 
с цел да работи за емигрирането на евреи в Палестина. Официално прекратява дей-
ността си на 4 юни 1951 г.

Световен еврейски конгрес – Представлява доброволно обединение на еврейски ин-
дивидуални и организирани представители, което има за задача да организира обе-
динението на еврейското население. За създаването на тази организация започва 
да се работи след Първата световна война. Първият конгрес се провежда в Женева 
през 1936 г., където има делегати, представляващи евреите от 32 страни.
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АКРДОПБГДСРСБНА –  Архив на комисията за разкриване на документи и за обя-
вяване на принадлежност на  български граждани към Дър-
жавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия / Archive of the Committee for Disclosing of the 
Documents and Announcing Affi liation of Bulgarian Citizens to 
the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian Na-
tional Armed Forces (ACDDAABCSSIBNAF)

АР – Активна разработка / Active case for investigation
БРП (к) –  Българска работническа партия (комунисти) / Bulgarian Workers’ Party 

(communists)
БРСДП –  Българска работническа социалдемократическа партия / Bulgarian Workers’ 

Social Democratic  Party
ВГУ –  Второ главно управление / Second Main Directorate (counter-intelligence) of State 

Security
ГАР – Групова активна разработка / Group case for active investigation
ГДОР –  Групово дело за оперативна разработка / Group case for operational 

investigation
ДВ – Доверителна връзка / Confi dential connection
ДДС – Дирекция държавна сигурност / Directorate of State Security
ДЗ – Доброволен заявител / Voluntary informant
ДНМ – Дирекция на народната милиция / Directorate of the People’s Militia
ДОН – Дело за оперативно наблюдение / Case for operational surveillance
ДОП – Дело за оперативна проверка / Case for operational control
ДОР – Дело за оперативна разработка / Case for operational investigation
ЕОФ – Еврейски отечествен фронт / Jewish Fatherland’s Front
ЕЦО – Еврейска ционистка организация / Jewish Zionist Organization 
Инф. – Информатор / Informant
КДС – Комитет за държавна сигурност / Committee for State Security
ЛАР – Лична активна разработка / Personal case for active investigation
ЛР – Лична разработка / Personal surveillance dossier

ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÑÚÊÐÀÙÅÍÈßÒÀ

LIST OF ABBREVIATIONS
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НМ – Народна милиция / People’s Militia
ОВ – Оперативна връзка / Operational contact
ОД – Отчетно дело / Reports fi le 
ОНД – Оперативно-наблюдателно дело / Operational surveillance case
ОР – Оперативен работник  / Оperational serviceman
ОРТ – Организация за разпространение на труда / Organization for distribution of labor
ПГУ – Първо главно управление / First Main Directorate of State Security
Р-ка – Разработка / Case 
СГУ – Софийско градско управление / Sofi a City Directorate of Ministry of InteriorI
СЕК – Световен еврейски конгрес / World Jewish Congress
С. С. – Секретен сътрудник / Secret collaborator
ЦЕК – Централна еврейска консистория / Central Jewish Consistory
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