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Въведение
Документалният сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” е издание от поредицата „Из архивите на ДС”. Съставен изцяло от документи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Държавна сигурност и вероизповеданията е тема, около която винаги ще има дискусия
в общественото пространство и която ще провокира изследователите да търсят нови, неизвестни до този момент факти, с които да бъде обогатено близкото историческо минало,
свързано с духовния живот в България в периода 1944-1991 г.1
Темата, отнасяща се до Българската православна църква в Народна република България
е изследвана задълбочено в исторически аспект.2 Обърнато е сериозно внимание на част от
висшия клир в църквата3, както на Свещеническия съюз.4
Българската православна църква и останалите вероизповедания и секти от една страна
и държавната власт в Народна република България от друга, имат свои особени взаимоотношения, които се формират на базата на конституциите от 1947 г. и 1971 г. и най-вече на
Закона за изповеданията5 от 1949 г. и разбира се от влиянието на ДС.
През разглеждания период се случват няколко големи събития в живота на православната църква в България – вдигане на схизмата с Цариградската Патриаршия и избор на
български екзарх. През 1953 г. е възстановена българската Патриаршия, а главата на Българската православна църква става Патриарх като през 1971 г. след неговата смърт е избран нов предстоятел на БПЦ. През цялото това време тече един процес на създаване на
атеистично общество, прекъснати са връзките на църквата с учащата се младеж, като е
извадено вероучението от учебните програми на училищата; Богословският факултет е
изваден от състава на Софийския университет; двете духовни семинарии са обединени
в една, която е преместена в Черепишкия манастир. Упражнява се пряк контрол над Св.
Синод, като се налагат и редица други ограничения. Всичко това протича със знанието на
държавните власти, които макар и „безучастни свидетели” са пряко ангажирани в събитията. Основния посредник в техните взаимоотношения е Дирекция по изповеданията, която
в различни моменти от разглеждания период преминава от Министерство на външните
работи към Министерски съвет и обратно в зависимост от ролята, която трябва да изиграе
в решаването на даден въпрос. Тя се явява и основния свързващ елемент в отношенията
1

2

3

4
5

В тази обширна тема могат се очертават няколко тематични кръга, които ще бъдат обособени отделни документални
сборници от поредицата „Из архива на ДС: „ДС и вероизповеданията – част І – Българска православна църква”; „ДС и
вероизповеданията – част ІІ – Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България” и „ДС и вероизповеданията –
част ІІІ – Протестантска църква и религиозни секти”.
По-важни изследвания по темата са: Денев, Иван. Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989 г.). София,
2012; Калканджиева, Даниела. Българската православна църква и „народната демокрация” 1944-1953. Силистра, 2002.; Методиев,
Момчил. Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава (1944-1989 г.). София, 2010.;
Николчев, Дилян. Уставът на БПЦ и новият Закон за вероизповеданията – терминологични проблеми. В: Българската православна
църква – традиции и настояще., съст. Людмила Зидарова и Павел Павлов. С., 2009.; Огнянов, Любомир. Българската православна
църква и религиозната политика на държавата (1950-1956). В: Българската православна църква – традиции и настояще., съст. Людмила
Зидарова и Павел Павлов. София, 2009.; Чурешки, Стефан. Православието и комунизмът в България 1944-1960. София, 2004.
Вж. напр.: Казанджиев, Георги. Варненски и Преславски митрополит Йосиф. Том 1-2, Добрич, 2010.; Методиев, Момчил. Нюйоркски
митрополит Андрей – Биография, спомени, дневници. София, 2016.; Николчев, Дилян. Екзарх Стефан под грижите на Държавна
сигурност. София, 2015.; Пенджекова, Русалена. Личността и делото на Екзарх Стефан в българската историческа памет. Смолян,
2007.
Огнянов, Любомир. Свещеническият съюз в България 1944-1955. В: Религия и църква в България. София, 1999.
Трябва да се отбележи, че той действа до декември 2002 г., когато е отменен от нов Закон за вероизповеданията.
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между държавата и Св. Синод на БПЦ, както и на останалите изповедания на територията
на страната. Разбира се тези взаимоотношения са добре следени от ДС, която в повечето
случаи се оказва на точното място и време.
При подредбата на документите в сборника е използван тематично хронологическият
подход. Тематично те са обособени в четири глави. В първа глава документите се отнасят
за дейността на ДС по линия на духовенството в страната, както и отношението на Политбюро на ЦК на БКП по работата за атеистическото възпитание и антирелигиозната пропаганда сред населението.
В един от първите доклади за агентурно-оперативната работа на отделение „Духовенство” от 1950 г. се съобщава, че през годината духовенството като цяло с действията си
демонстрира, че решително стои на антинародни, вражески позиции в услуга на империалистическите страни. Въпреки всички усилия, които се полагат за приобщаването на
духовенството към народната власт, последното винаги дава решителен отпор и реагира
срещу всички правителствени мероприятия. Вражеската дейност на духовенството не се
изразява само в агитация, пропаганда и съпротива на властта. Тя също така се проявява
и под формата на шпионаж. В мнозинството си българското духовенство, независимо от
вероизповеданието си е в услуга на чуждото разузнаване и активно работи в тази насока
(Вж. Документ №4 от DVD). Чрез доклада ясно се очертава позицията на Държавна
сигурност спрямо духовенството в страната. За ДС духовните средите са място на реакционери и вражески настроени елементи.
Активността и настъпателните действия на Държавна сигурност за установяване и поставяне под контрол на духовенството продължава. Само няколко години след това в резултат на изпълнението на заповеди на министъра на вътрешните работи е установен и уточнен вражеския контингент по линия на духовенство за цялата страна. В отчетен доклад за
1954 г. се съобщава, че преобладаващия елемент от него са свещенослужители, които както
по своето минало, така и по своето настояще са „неприязнено” враждебно настроени към
народната власт. Друга част, която е със същото такова отношение към властта са завършилите в чужбина или чуждестранни колежи в страната. Отчита се, че агентурата с която
отделението разполага, както по количество така и по качество е недостатъчна да осигури
наблюдението и да осведомява своевременно за дейността на обектите включени в оперативния отчет. Направените изводи са, че религиозните общности наред с православната
църква значително активизират дейността си, което затруднява борбата на партията срещу
„религиозните заблуди”. Освен това водената от партията и останалите организации антирелигиозната пропаганда е незначителна (Вж. Документ №3 от сборника).
В обзор на характерните прояви сред духовенството и задачите на органите на ДС по
тази линия от юли 1965 г. се обобщава, че в България религията служи за прикриване
на отявлени вражески елементи, а реакционното духовенство е оръдие на империалистическите държави. Атеистичната пропаганда, намаляването на субсидията и изземването
на някои имоти се използва от „реакционно настроените духовници” за настройване на
вярващите срещу народната власт. В документа четем, че „някои наши органи, при провеждането на разложителни и ограничителни мероприятия не подхождат правилно, като
използват груби, а в някои случаи и непозволени от закона средства, с което създават
условия за разшифровка на нашите форми и методи в това направление и злепоставят
властта” (Вж. Документ №7 от сборника).
Във връзка с воденето на открита антирелигиозна и пропагандна дейност за издигането на атеизма за сметка на традиционните религии изключително важно е решението на
Секретариата на ЦК на БКП за по-нататъшното подобряване на работата за атеистическо
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възпитание на трудещите се. С документа се отчита, че не са изпълнени решенията от 26
декември 1957 г. в атеистическата работа и са набелязани мерки за подобряване на съществуващите сериозни недостатъци, които намаляват ефективността и задържат процеса на
пълното освобождаване на трудещите се от религиозната идеология и психология. Решено
е едно от главните направления в идеологическата пропаганда на партията да е свързано
с подобряването на атеистическото възпитание за преодоляване отживелиците от религията. Предвидено е вземането на мерки за подобряване дейността на атеистическите комисии, домовете и клубовете на атеиста и др. Антирелигиозната пропаганда да се провежда
съобразно особеностите на отделните вероизповедания и различните степени на религиозност на вярващите. Особено внимание да се обърне за подобряване на атеистическата дейност за преодоляване влиянието на исляма и католицизма. Важно за налагането на атеизма
в страната е внедряването и утвърждаването на създаващите се нови обичаи и ритуали,
свързани с различните моменти в живота на хората – раждане, кръщаване, сключване на
граждански брак, погребения и др. Препоръчва се създаването на подходящи граждански
ритуали за отбелязване на събития като: започване и завършване на училище, получаване
на граждански паспорт, започване или завършване на трудова дейност и получаване на
звания, ордени и др. Необходимо е преодоляването на „старите религиозни отживелици
в бита”, които да се преобразуват в нови социалистически празници. Оценена е необходимостта от срочни мерки за създаване на нужната материална база за тържествена регистрация на новородените, за сключване на граждански брак и извършване на нерелигиозни
погребения. Партийните и комсомолските организации трябва да подобрят своята работа
по атеистическото възпитание на подрастващото поколение, като създадат клубове или
кътове на младите атеисти, кръжоци по атеизъм, специални лекции, вечери, екскурзии,
посещения и обсъждания на атеистически филми, изложби и др. (Вж. Документ №9 от
сборника).
Въпреки всички действия на държавната власт в налагането на атеизма като водещ фактор в създаването на социалистическо общество е невъзможно религията да бъде изкоренена от съзнанието на част от населението. Само след няколко години в документите на
Държавна сигурност вече не се говори за вражеската и антинародна дейност, а се споменава, че „стратегическата линия в провежданата подривна дейност на основата на религията
е превръщане на вярващите от потенциална идейна в реална политическа опозиция” (Вж.
Документ №30 от DVD). С прокарването на тази линия се цели да се тласнат църквите,
духовенството и активно вярващите в организирана политическа опозиция на социалистическия строи (Вж. Документ №31 от DVD).
Във втора глава от сборника са подбрани документи, които се отнасят в частност за
Българска православна църква и всички действия на държавната машина, които имат отношение към нея. От съществено значение е предложение до Секретариата на ЦК на БКП
от 3 юли 1949 г. за вземане на мерки за „демократизирането” на Българската православна
църква, отправено от министъра на вътрешните работи Антон Югов и помощник министъра, отговарящ за ДС Руси Христозов, в което се набелязват основните моменти за осъществяване на промяната. Маркирайки дейността на църквата в последно време се констатира,
че „тези закоравели врагове на СССР и БКП активизират своята вражеска дейност.
Солидаризират се и са в услуга на международната реакция, обединяват около себе си
вражески елементи, саботират партийните и правителствени мероприятия и правят
опити да поставят църквата на по-независими начала от държавата”. Информира за
това, че Св. Синод е направил опит да бъде преброено и категоризирано софийското гражданство по енории. Събраните данни се отнасят за числото на вярващите и невярващите,
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отношението им към властта и религията, имотното им състояние и др., идеята им е да
направят пълна картотека, което може да се изтълкува по начин, който е една вражеска
проява на Синода с цел да се съберат материали, които представляват интерес за чуждите
разузнавания. Изразява се мнение, че „Българската православна цъква при този състав
от нейното ръководство ще продължава да бъде и ще се превръща от ден на ден във
все по-голяма и здрава опора на вътрешната реакция”. Затова е необходимо срочно да се
вземат мерки да не се допусне това, а напротив да се създадат условия за едно „демократизиране на църквата”. Предлагат се промени в Св. Синод по следния начин: „Да стане поне
една минимална чистка във върховете, което ще стресне останалите митрополити. Да
се отстрани отначало русенски митрополит Михайл, търновския Софроний и видинския
Неофит, които са предани представители на реакцията в църквата”. Промяната може
да стане по три безболезнени начина: чрез съкращения на епархиите по бюджети причини; да се приложи пределна възраст за служба за митрополитите или да бъдат сведени до
положение да си подадат оставките и излязат в почивка – с медицинско. Последният начин
е посочен за най-удобен, защото за същите ще се намерят достатъчно компрометиращи
материали. Предвижда се да се вземат ключови позиции в църквата от доверени ОФ духовници и миряни. Такива позиции са: главен секретар на Синода; началник на културно-просветното отделение; началник на църковното стопанско отделение; директор на книгоиздателството; редактор на „Църковен вестник”; ректорите на семинариите и богословския
факултет; игумените на Рилския, Бачковския и Троянския манастири. Да се пристъпи към
избор на Екзарх или Патриарх, ако е необходимо. Като евентуални кандидати за глава на
църквата се сочат врачанския Паисий и пловдивския Кирил, като ще се предпочете онзи,
който ще поеме по-големи ангажименти за „демократизиране” на църквата. Подчертава се,
че трябва да се обърне внимание на наличните кадри на църквата, тъй като външнополитически съображения налагат да не се приема широка чистка. Така някои от реакционно
проявяващите се духовници, които се поддават на подработка могат да се насърчават във
възхода им по църковната йерархия, а други да бъдат спрени (Вж. Документ №27 от
сборника).
В справка за агентурно-оперативното състояние, формите и методите на подривна дейност на врага по линия на православното духовенство от 1955 г. се открива сведение, че
антинародната дейност на „реакционното” малцинство от православната църква, особено
в периода 1948-1949 г. обхваща всички форми и методи на легална и нелегална борба
срещу народната власт. Едно от водещите направления в тази посока е „тенденциозната и
вражеска религиозна агитация и пропаганда”, демонстрации под формата на религиозни
събори, чествания на годишнини на светии и се завърши със заговор и шпионаж. Произнасяните речи са против атеизма, за противопоставяне на безбожието, а това означава борба
срещу комунизма, защото той е носител на атеизма. Изтъква се, че църквата се показва
като опора и надежда на враговете на народната власт. През същия период Св. Синод в отговор на правителствено решение за разтуряне братствата и премахване на вероучението
от училищата, създава т. нар. „свободни кръжоци”, а по отношение на мярката за вероучението, образува т. нар. „храмови училища”, в които местните свещеници започват обучение на децата в религиозен дух, което всъщност означава борба срещу детската организация „Септемврийче”. Отчита се, че „Курса, следван от Св. Синод, под ръководството на
Паисий и след избора на патриарх, не претърпя изменение, с тази разлика, че църквата
се насочи към организационно укрепване и разширяване и влияние. Православната църква
като цяло, както през последните години, така и в настоящия момент е насочила усилията си главно към укрепване на своето влияние сред народа. Вражеските прояви са дело
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на отделни реакционни духовници. Агентурата по тази линия не е в състояние да осигури задълбочено разработване на контингента. Необходимо е да се придобие качествена
агентура, способна да разработва линията” (Вж. Документ №52 от сборника).
В редица документи от 50-те години на ХХ век Държавна сигурност констатира, че се
наблюдава активизиране на религиозния живот. Изграждат се църковни хорове, образуват
се религиозни дружества, братства, театрални групи и др.
В противовес на водената държавна политика може да се каже, че на редица места се
забелязва активна религиозна дейност, развивана от свещеници, която има различни проявления. Като най-характерни са организирането на църковни хорове; използване на църковните настоятелства за религиозна пропаганда; материално (парично) подпомагане на
осъдени от народната власт; даване на парични възнаграждения на участници в църковните хорове (Вж. Документ №63 от сборника). Натиска от страна на МВР не закъснява и с
окръжно до околийските началници на МВР от април 1958 г за засилване на атеистическата пропаганда се предвижда провеждането на по-активни агентурно-оперативни мероприятия, от които следва да се води борба за компрометиране на реакционното духовенство
и привличане на лоялно и патриотично настроените свещеници (Вж. Документ №63от
сборника).
Настъпателната политика по отношение на църквата продължава с всевъзможни средства и начини. Провеждани са мероприятия за проваляне освещаването на храм, посредством обявяването на карантина, което е използвано за недопускане на църковен хор до
участие в ритуала (Вж. Документ №65 от сборника). Изземането на инкриминирана
литература от православните църкви е повод за подвеждане под съдебна отговорност на
свещеници, затова че са вражески елементи и не са изпълнили правителствените и митрополитските разпоредби за прочистване на църковните библиотеки от книги с фашистко
съдържание (Вж. Документ №66 от сборника). Упражнявано е физическо насилие (Вж.
Документ №67 от сборника).
Ръководейки се от решението на ЦК на БКП за засилване на атеистическата пропаганда” органите на МВР на Народна република България активизират своята работа по разкриване на престъпленията извършвани от църковни служители, с цел тяхното разобличаване, чрез публично компрометиране и засилване на разложението в средата на верските
общности. През 1960 г. са разкрити злоупотреби в БПЦ, а към наказателна отговорност са
привлечени повече от 30 човека. От всички привлечени към съдебна отговорност лица са
осъдени както следва: двама на смърт чрез разстрел, четирима на по двадесет години лишаване от свобода, а останалите на различни срокове. В справка за разкритите злоупотреби се изтъква, че при активното съдействие на органите на ДС, местните партийни органи,
комсомолските и отечественофронтовските организации са проведени антирелигиозни
вечери по специално разработена тематика. В отделни случаи такива вечери се използват
и за доклади пред събралите се свещеници, които след антирелигиозни и саморазобличителни речи публично се отказват от свещеническия сан и „хвърлят расото”. В доклада е
отчетено, че „дейността на органите на МВР на НРБ сериозно е помогнала и помага за
провеждане на антирелигиозни мероприятия, осъществявани от правителството и партията” (Вж. Документ №70 от сборника).
По време на големите църковни празници Държавна сигурност зорко бди за броя на посетителите в храмовете. Интересни в това отношение са докладите от 70-те години на ХХ
век. В доклад за посещенията на църквите в Габровски окръг по време на Великденските
празници през 1974 г. се вижда, че е проведено съвещание с представители на ДКМС, ОФ,
Профсъюзите, Народна просвета, Домът на социалистическия бит и култура, Концертната

Из архивите на ДС
11

дирекция, Кинефикацията, младежкия дом и др. На това съвещание секретарят на партийния комитет прави инструктаж за предстоящите задачи на съответните организации и ведомства и се приема разгърнат план с мероприятия за месец април, определен като месец
на атеизма. За дните 12 и 13 април 1974 г., които следва да преминат под надслов „Пролетни
младежки празници” се конкретизират мероприятия в „организиране на младежки увеселения, безплатни прожекции на филми, естрадни концерти на вокално-инструменталния
състав от София „Златните струни”, залите в Младежкия дом за тенис, шах, телевизия
да работят до късно и др.” Организират се спектакли на естрадно-сатирични състави от
страната. От дома на социалистическия бит и култура се подработват атеистични беседи.6
Държавната машина си служи с всевъзможни начини за ограничаване на религията и
досега на младежта с нея. Като пример може да се посочи едно писмо до началник районно управление МВР – Разлог, в което се иска вземането на оперативни и други мерки за
премахване на тенденцията за постъпване на много ученици и студенти в Семинарията и
Духовната академия от окръга (Вж. Документ №93 от сборника). В друго подобно писмо
във връзка с Великденските празници се нарежда вземането на мерки за недопускане на
провеждане на религиозна пропаганда, шествия, продажба на свещи и други религиозни
сувенири извън района на църквите (Вж. Документ №94 от сборника).
Специално внимание се отделя и на задграничните епархии на БПЦ. В документ, озаглавен „Основни положения за работата с българските църкви в САЩ, Канада и Австралия”
от юли 1979 г. се регламентира устройството и задачите на задграничните епархии на БПЦ.
Определя начина за подбора, назначаване и условията за работа на свещениците; подготовката, ръководството и задълженията на свещенослужителите (Вж. Документ №98 от
сборника).
От особено значение е избора на предстоятел и членове на Св. Синод на Българската
православна цъква. Изключително любопитни са плановете за обезпечаването на избора
на даден кандидат за определеното място. Такъв план е изготвен през февруари 1953 г. във
връзка с избора патриарх. В него се предлага провеждането на агентурно-оперативни мероприятия с цел обезпечаване избирането на патриарх и парирането на евентуални опити
за проваляне на избора. Набелязани са мероприятия срещу част от владиците; срещу бившия екзарх; свещениците и професорите от Духовната академия и Свещеническия съюз
(Вж. Документ №42 от сборника).
Постъпки от подобно естество има през 1961 г., във връзка с избор на Русенски митрополит, където чрез писмо се известява, че е необходимо да се събират данни за дейността
на кандидатите, които могат да бъдат използвани (Вж. Документ №74 от сборника). В
доклад до окръжния комитет на БКП – Русе от 30 януари 1962 г. се предлага за утвърждаване един от фаворитите на МВР, за който се изразява мнение, че „ако бъде избран за
митрополит би провеждал линията на партията и правителството” (Вж. Документ №75
от сборника). С Писмо до окръжни управления на МВР – Разград и Силистра се иска
инструктиране на агентурата и доверените връзки да водят агитация в полза на определен
кандидат (Вж. Документ №76 от сборника).
Друг случай, който пряко касае избор на висш духовник, свързан с провеждане на оперативни и технически мероприятия е за избирането на Врачански митрополит от август
1974 г. За обезпечаване избирането на кандидата, който е посочен от Комитета по вероизповеданията се предвижда провеждането на мероприятия, целящи компрометирането на
избирателите като такива, а на тяхно място да се посочат подходящи лица, които ще подкрепят определената кандидатура (Вж. Документ №91 от сборника). В докладна записка
6
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относно избора на нов Врачански митрополит, се информира, че в резултат на взетите
мерки изборът на Врачански митрополит е протекъл при нормална и спокойна обстановка,
а утвърждаването му от Св. Синод предстои (Вж. Документ №92 от сборника).
В трета глава са представени документи, отнасящи се за Свещенически съюз в България. След 9 септември 1944 г. Свещеническия съюз в България се използва умело от
държавната власт като инструмент за оказване на натиск от една страна върху Св. Синод,
а от друга за влияние върху мнозинството от свещениците. Показателен в това отношение
е документ предхождащ конгреса на Свещеническия съюз от май 1948 г. От него става
ясно, че за Държавна сигурност Свещеническия съюз в България, в който членуват всички
свещеници от страната е института, който ръководи свещеничеството, неговите настроения и насоки. При това положение той се явява важен обект от национален мащаб. С
оглед неговата важност и с цел да се попречи на Екзарха и Св. Синод да използват този
важен институт за разложителна работа сред духовенството са предвидени мероприятия.
Целта на Държавна сигурност е да се повлияе на „прогресивните свещеници”7 за обща
листа, а чрез агентурата да се агитира за определен кандидат. Предлагат мероприятия за
овладяване на ръководството на съюза (Вж. Документ №108 от сборника). В отношенията между Св. Синод и Свещеническия съюз могат да бъдат откроени няколко спорни
въпроса, най-важни от тях са тези за второбрачието и облеклото на свещениците. Така в
план за мероприятията за провеждане на ХХХII конгрес на Свещеническия съюз от март
1950 г. се вижда, че той си поставя задачи като: демократизиране на църквата и премахване на свещеническата униформа, разрешаване на второбрачието. При всичко това организацията на свещениците среща трудности от митрополитите, които открито се месят в
неговата работа. Предвижда се посредством агентурата по места да се агитира за делегати
на конгреса да бъдат избирани „най-прогресивните свещеници”; да се обсъди евентуална
листа за управителен съвет и контролна комисия; да се набележат лица за вербовка (Вж.
Документ №111 от сборника). За да докаже водещата си роля и да укрепи единството в
ръководството на църквата на свое заседание от юли 1955 г. Св. Синод констатира, че Свещеническия съюз е възприел линия на противодействие, освен това липсата на утвърден
устав и нежеланието на ръководството на съюза да се съобрази с препоръки на Св. Синод
се решава, че Съюзът на свещеническите братства престава да съществува; недвижимите
имущества да се предадат на Св. Синод (Вж. Документ №116 от сборника).
В Четвъртата глава на сборника се отнася за Висшия клир в Българската православна
църква. В нея намират място документи на част от митрополитите от Св. Синод, които Държавна сигурност е разработвала, както и такива, които са съпричастни към дейността й.
***
Използваните документи в сборника са от архива на Министерство на вътрешните работи (АКРДОПБГДСРСБНА – М) и от архива на Национална разузнавателна служба (АКРДОПБГДСРСБНА – Р). Документите от МВР са от фонд 1 – Секретариат, фонд 2 – съхраняващ документи на Второ главно управление (контраразузнаване), фонд 13 – документи
на бившето III управление – ДС за борба с вътрешната контрареволюция, фонд 22 – документи на VІ управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната, както и литерни
дела, разработки и документи от историческия архив от центъра и областните дирекции.
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Документите от НРС (ПГУ-ДС) са от фонд 1, лични дела на лица, фонд 4 – литерни дела,
водени по отчета на ПГУ-ДС, както и т. нар. неархивирани литерни дела8.
Документите в сборника са 178 на брой, а включените в разширения електронен вариант (DVD) – 417, като подборът е направен от над 490 архивни единици и над 40 литерни
дела, повечето от тях многотомни.
Списъкът на документите следва оригиналните им заглавия. Към всяко заглавие има
кратка анотация и описание на исковите данни на документа. Когато няма дата върху документа, поставената в квадратни скоби датировка е съобразена със съседните документи
или с други източници, отнасящи се до разглежданото историческо събитие.
В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в документите, в които се съдържа информация за трети лица, тя е заличена.
Научно-справочният апарат на изданието включва: списък на срещаните съкращения и
списък на използваните фондове и архивни единици.
КРДОПБГДСРСБНА

13

8

Това са дела водени по отчета на Първо главно управление на Държавна сигурност, които имат само регистрационен номер, но не и
архивен номер.
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Introduction
The documentary collection ‘State Security and Religions’ is a volume of the sequence ‘From
the archives of State Security’. It consists entirely of documents, kept in the Centralized archive
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.
State Security and religions is a theme which will always be debated in public and will always
provoke researchers to seek new, unknown facts, which will enrich the near historical past connected with the clergy in Bulgaria in the period 1944-19911 .
The subject concerning the Bulgarian Orthodox Church in the People's Republic of Bulgaria
has been thoroughly studied historically.2 Serious attention is paid on part of the higher clergymen in the church,3 as well as on the Priesthood Union.4
The Bulgarian Orthodox Church and the other religions and sects on the one hand, and the
state power in the People's Republic of Bulgaria on the other hand, have their own special relations formed on the basis of the constitutions of 1947 and 1971 and, in particular, of the Law on
religions,5 1949, and of course the influence of the State Security.
Several major events in the life of the Orthodox Church in Bulgaria happened during the period in question - the lifting of the schism with the Patriarchy of Constantinople and the election of
a Bulgarian Exarch. In 1953 the Bulgarian Patriarchy is restored, and the head of the Bulgarian
Orthodox Church becomes Patriarch, and in 1971, after his death, a new head of the Bulgarian
Orthodox Church is elected. Throughout this time a process of creating an atheistic society is
underway, the church's connections with the students are broken, and the doctrine of school curricula is removed; The Faculty of Theology is removed from Sofia University; The two ecclesiastical seminaries are united in one that has been moved to the Cherepish monastery. Direct control
over the Holy Synod is exercised, with a number of other limitations. All this is done with the
knowledge of the state authorities, who, although ‘involuntary witnesses’, are directly involved
in the events. The main intermediary in their relations is the Directorate of Religious Affairs,
which at different points of the period under consideration passes from the Ministry of Foreign
Affairs to the Council of Ministers and vice versa, depending on the role it has to play in solving
1

2

3

4
5

Several thematic circles can be outlined in this broad topic which will be differentiated in separate documentary
collections of the series ‘From the archive of State Security’: ‘State Security and Religions – part I – Bulgarian Orthodox
Church’, ‘State Security and Religions – part IІ – Muslim Religion and Catholic Church in Bulgaria’, and ‘State Security
and Religions – part III - Protestant Church and Religious Sects’.
The most significant researches on the topic are: Denev, Ivan. The Bulgarian Orthodox Church under Communist Rule (19441989). Sofia, 2012; Kalkandzhieva, Daniela. The Bulgarian Orthodox Church and ‘people’s democracy’ 1944-1953. Silistra,
2002.; Metodiev, Momchil. Between faith and compromise. The Bulgarian Orthodox Church and the Communist State
(1944-1989). Sofia, 2010; Nikolchev, Dilyan. The Statute of the Bulgarian Orthodox Church and the new Law on religions
– terminological problems. В: The Bulgarian Orthodox Church – traditions and present state, by Ludmila Zidarova and Pavel
Pavlov. С., 2009; Ognyanov, Lubomir. The Bulgarian Orthodox Church and the religious policy of the state (1950-1956). В:
The Bulgarian Orthodox Church – traditions and present state, by Ludmila Zidarova and Pavel Pavlov. Sofia, 2009; Chureshki,
Stefan. Orthodoxy and Communism in Bulgaria 1944-1960, Sofia, 2004.
See, e.g.: Kazandzhiev, Georgi. Metropolitan Joseph of Varna and Preslav, Volume 1-2, Dobrich, 2010; Metodiev, Momchil.
Metropolitan Andrey of New York – biography, memories and diaries. Sofia, 2016; Nikolchev, Dilyan. Exarch Stephen under
the care of State Security, Sofia, 2015; Pendzhekova, Rusalena. The personality and activity of Exarch Stephan in Bulgarian
Historical Memory, Smolyan, 2007.
Ognyanov, Lubomir. Priesthood Union in Bulgaria 1944-1955, В: Religion and church in Bulgaria, Sofia, 1999.
It should be noted that it was in force until December 2002 when it was replaced by a new Law on religions.
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a given issue. It is also the main connecting element in the relations between the state and the
Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church, as well as other denominations on the territory of
the country. Of course, these relationships are well-watched by the State Security, which in most
cases is at the right place and time.
The thematically chronological approach is used in the organisation of the documents in the
collection. They are thematically divided into four chapters. In the first chapter, the documents
refer to the State Security activity with regard to the clergy in the country, as well as the Politburo's attitude towards the Central Committee of the Bulgarian Communist Party on the activities
related to the atheist education and anti-religious propaganda among the population.
In one of the first reports on the operational activities of agents of the ‘Clergy’ division of
1950, it is reported that throughout the year the clergy in general, through their actions, demonstrate that they resolutely belong to anti-national, enemy positions at the service of the imperialist
countries. Despite all the efforts made to bring the clergy to the people's power, the latter always
gives decisive opposition and responds against all governmental actions. The hostile activity of
the clergy is not just about agitation, propaganda and resistance to the authority. It also occurs in
the form of espionage. In its majority, the Bulgarian clergy, irrespective of their religion, is at the
service of foreign intelligence and actively work in this direction (see Document No 4 on DVD).
The report clearly outlines the position of the State Security over the clergy in the country. For
the State Security, the spiritual circles are a place of reactionaries and hostile elements.
The activity and the offensive actions of the State Security to establish and control the clergy
continue. Only a few years later, as a result of the execution of orders by the Minister of Interior, the enemy contingent for the whole country is established and specified. A report in 1954
states that the predominant element of it is clergymen who, both in their past and present, are
‘malevolently’ hostile oriented against the people's power. Another part with the same attitude
towards the authority are those who graduated from foreign colleges abroad or foreign colleges
in the country. It is reported that the number of agents available in the division, both in quantity
and quality, is insufficient to provide monitoring and to inform timely about the activities of the
objects included in the operational report. The outcomes are indicative of the fact that religious
communities, along with the Orthodox Church, intensify their activities, making it difficult for
the party to fight against ‘religious delusions’. In addition, the anti-religious propaganda led by
the party and other organizations is insignificant (see Document No 3 of the Collection).
In an overview of the characteristic actions among the clergy and the tasks of the State Security authorities regarding July 1965, it is concluded that in Bulgaria the religion serves to conceal
the opposing enemy elements, and the reactionary clergy is the tool of the imperialist states. The
atheist propaganda, the reduction of subsidies, and the seizure of some properties are used by
‘reactionary oriented clergy’ to prejudice religious people against the people's power. In the document we read that ‘some of our bodies do not act appropriately in the implementation of some
discursive and restrictive events, using gross, and in some cases illegitimate, means to create the
conditions for decoding of our forms and methods in this direction, and to discredit the power’
(see Document No 7 of the Collection).
In connection with the conduct of open anti-religious and propaganda activities for the rise
of atheism at the expense of traditional religions, the decision of the Secretariat of the Central
Committee of the Bulgarian Communist Party to further improve the work of atheistic education
of the working people is extremely important. The document acknowledges that the decisions of
26 December, 1957 are not fulfilled in the atheistic activities, and some measures are identified
for the improvement of the existing serious shortcomings that reduce the efficiency and hold back
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the process of complete liberation of working people from the religious ideology and psychology. It is decided that one of the main strands of the party's ideological propaganda to be related
to the improvement of the atheistic upbringing to overcome the remnants of religion. Measures
are envisaged to improve the atheist commissions, atheist houses and clubs, and others. Anti-religious propaganda is to be conducted in accordance with the specificities of individual religions
and the various degrees of religiosity of believers. Particular attention is to be paid to improving
the atheistic activity to overcome the influence of Islam and Catholicism. It is important for the
imposition of atheism in the country to introduce and validate new customs and rituals that are
related to the different moments in people’s lives - birth, christening, marriage, funeral, etc. It is
recommended that appropriate civil rituals are set up to mark events such as: starting and completing school, obtaining a citizenship passport, starting or completing a job, obtaining titles,
orders, etc. It is necessary to overcome the ‘old religious anachronism in everyday life’, which
should be transformed into new socialist holidays. The need for timely measures to create the
necessary facilities for the solemn registration of the new-borns, marriage and non-religious
funerals is assessed. The party and the Komsomol organizations should improve their work on
the atheistic upbringing of the growing generation by creating clubs or corners of young atheists, atheism workshops, special lectures, dinners, excursions, visits and discussions of atheistic
films, exhibitions, etc. (see Document No 9 of the Collection).
Despite all the actions of the state authorities in imposing atheism as a leading factor in the
establishment of a socialist society, it is impossible for religion to be eradicated by the consciousness of part of the population. Only a few years later, the State Security documents no
longer speak of hostile and anti-national activity, but it is mentioned that ‘the strategic line in
the subversive activity based on religion is the conversion of believers from potential ideals into
real political opposition’ (see Document No 30 on DVD). By pursuing this line, it is aimed at
churches, clergy, and actively believers to be channelled into organized political opposition to
the socialist construction (see Document No 31 on DVD).
In the second chapter of the collection documents are selected referring in particular to the
Bulgarian Orthodox Church and all the actions of the state machine related to it. Very important
is a proposition addressed to the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party of July 3, 1949, regarding measures to be taken for the ‘democratization’ of the Bulgarian Orthodox Church, by the then Minister of Interior Anton Yugov and the Assistant Minister
responsible for the State Security, Russi Hristozov, where the key points for implementing the
change are identified. Marking the activity of the church lately, it is found that ‘these hardened
enemies of the USSR and the Bulgarian Communist Party stepped up their hostile activity. They
are solidarizing and serving the international response, bringing together enemy elements, sabotaging party and government activities, and attempting to place the church on a more independent basis than the state.’ He informs that the Holy Synod has attempted to count and categorize
Sofia citizenship by parishes. The data collected relate to the number of those who are religious
and those who are not, their attitude to power and religion, property status, etc., their idea is to
make a complete file that can be interpreted in a way that is an enemy manifestation of the Synod in order to collect materials of interest to foreign intelligence. An opinion is expressed that
‘the Bulgarian Orthodox Church in this composition of its leadership will continue to be and
will turn from day to day into an ever stronger and stronger backbone of the internal reaction.’
It is therefore necessary to take measures on a temporary basis to prevent this, but rather to
create conditions for ‘democratization of the church’. Changes in the Holy Synod are proposed
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in the following way: ‘At least one minimal cleansing in the tops that will scare the rest of the
Metropolitans. To remove firstly the Metropolitan Michael of Ruse, Sophronius of Tarnovo, and
Neophyte of Vidin, who are devoted representatives of the reaction in the church.’ The change
can be done in three painless ways: through redundancies of eparchies due to budget reasons; a
marginal age to the office of the Metropolitans to be introduced, or to be put into a position to
resign and go to rest - through a medical certificate. The latter option is the most convenient one
because they will find enough compromising materials. It is planned the trusted Fatherland Front
clergymen and laymen to take key positions in the church. Such positions are: the chief secretary of the Synod; chief of the Cultural and Educational Section; chief of the Church Economic
Section; director of book publishing; editor of ‘The Church's Journal’; Rectors of Seminaries
and the Faculty of Theology; the abbots of Rila, Bachkovo and Troyan monasteries. Exarch or
Patriarch to be elected if necessary. Potential candidates for the head of the church are Paisios
of Vratsa and Cyril of Plovdiv, who will be the one who will make bigger commitments for the
‘democratization’ of the church. It is emphasized that attention should be paid to the available
staff of the church, as due to foreign policy reasons a wide purge is not acceptable. Thus, some of
the reactionary clergy who succumb to manipulation can be encouraged in their rise in the church
hierarchy, while others may be stopped (see Document No 27 of the Collection).
In a reference regarding the operational status of the agents, the forms and methods of subversion of the enemy by the Orthodox clergy from 1955, information is revealed that the anti-national activity of the ‘reactionary’ minority of the Orthodox Church, especially in the period
1948-1949, comprises all forms and methods of legal and illegal struggle against the people's
power. One of the leading directions in this respect is the ‘tendentious and hostile religious agitation and propaganda’, demonstrations in the form of religious gatherings, celebrations of anniversaries of saints and finally conspiracy and espionage. The speeches pronounced are against
atheism, opposing impiety, and that is a struggle against communism because it is the bearer of
atheism. It is pointed out that the church appears to be the support and hope of the enemies of the
people's power. During the same period the Holy Synod, in response to a governmental decision
to dissolve brotherhoods and eradicate religion from schools, creates the so-called ‘free circles’,
and in the case of the measure of religion, it forms the so-called ‘temple schools’ in which local
priests begin training children in a religious spirit, which in fact means fighting the children's
organization ‘Septemvriiche’. It is reported that ‘The course followed by the Holy Synod, under
the leadership of Paisios and after the election of the Patriarch, did not change, except that
the church was focusing on organizational strengthening and expansion and influence. The Orthodox Church as a whole has, as it has been in recent years, and nowadays focused its efforts
primarily on strengthening its influence among the people. The enemy acts are done by separate
reactionary clerics. The agency on this line is unable to provide a thorough development of the
contingent. It is necessary to acquire qualitative agents able to develop the line’ (see Document
No 52 of the Collection).
In a number of documents from the 1950s, State Security finds out that there is a rise in religious life. Church choirs are established, religious societies, brotherhoods, theatrical groups and
others are formed as well.
In contrast to the state policy, it can be said that in many places there is an active religious
activity developed by priests, which has various manifestations. The most characteristic are the
organization of church choirs; the use of religious trusts for the religious propaganda; material
(monetary) support to people convicted by the people's government; provision of remunerations
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for the participants in the church choirs (see Document No 63 of the Collection). The pressure
on part of the Ministry of Interior is not delayed, and with the regional chiefs of the Ministry of
Interior in April 1958, more active operational events of the agents are envisaged to strengthen
the atheistic propaganda, which should fight for compromising the reactionary clergy and attracting the loyal and patriotic priests (see Document No 63 of the Collection).
The offensive policy with regard to the church continues with all possible means and methods.
Actions are taken to break down the temple sanctification, through the announcement of quarantine, which was used to prevent a church choir from participating in the ritual (see Document
No 65 of the Collection). The confiscation of incriminated literature by the Orthodox churches
is a reason for bringing priests to justice because they are enemy elements and did not fulfil the
government and metropolitan regulations for cleansing the church libraries of books with fascist
content (see Document No 66 of the Collection). Physical violence has also been practiced (See
Document 67 of the Collection).
Following the decision of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party to
strengthen atheistic propaganda, ‘the Ministry of Interior authorities of the People's Republic of
Bulgaria steps up their work on revealing the crimes committed by church officials in order to
expose them, through public compromising, through disgracing them in public and intensifying
the split in the core of the religious communities. In 1960, abuses are disclosed in the Bulgarian Orthodox Church, and more than 30 people are brought to criminal proceedings. Of all the
persons brought to prosecution the following sentences have been received: two sentenced to
death by shooting, four of twenty years' imprisonment, and the rest for various periods of time.
In a reference regarding the abuses disclosed it is stated that during the active cooperation of the
State Security authorities, local party bodies, the Komsomol and Fatherland Front organizations,
anti-religious nights have been organized on specially developed topics. In some cases, such
evenings are also used for reports to the assembled priests who, after anti-religious and self-resolving speeches, publicly renounce the priesthood and ‘cast off the cassock’. The report notes
that ‘the activity of the Ministry of Interior authorities of the People's Republic of Bulgaria has
seriously helped and still helps for the carrying out of anti-religious activities by the government
and the party’ (see Document No 70 of the Collection).
During the big church celebrations, State Security vigilantly watches the number of visitors
in the temples. Interesting in this respect are the reports of the 70s, XX century. In a report on
the visits of the churches in the region of Gabrovo during the Easter holidays in 1974, it is seen
that a meeting was held with representatives of the Dimitrov Komsomol Youth Union, the Fatherland Front, the Professional Unions, the National Education, the House of Socialist Customs
and Culture, the Concert Directorate, the systematization and organization of film distribution,
the Youths Home and others. At this meeting, the Secretary of the Party Committee gives instructions on the forthcoming tasks of the respective organizations and agencies, and adopts an
expanded schedule of events for April, designated as a month of atheism. For the 12th and 13th of
April 1974, which should be referred to as "Spring Youth Holidays", the events planned can be
specified as ‘organizing youth entertainment activities, free screenings of films, live performances of vocal-instrumental band from Sofia ‘Zlatni Struni’, the halls in the Youth House for tennis,
chess, television to work late and others’. Spectacular performances are organized of stage-satirical formations from the country. From the Home of Socialist Customs and Culture, atheistic
talks are worked up.6
6

АКРДОПБДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 70-75
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The state machine used all sorts of approaches for limiting religion and the contact of the
youth with it. As an example, a letter to the Chief of Regional Directorate of the Ministry of
Interior - Razlog, asking for operational and other measures in order to remove the tendency for
many school and university students to enter the Seminary and the Spiritual Academy from the
region (see Document No 93 of the Collection). In another similar letter, in connection with the
Easter holidays, there is a decision to prevent religious propaganda, processions, the sale of candles and other religious souvenirs outside the churches (see Document No 94 of the Collection).
Special attention is paid to the overseas eparchies of the Bulgarian Orthodox Church. In a
document titled ‘Principles for Working with the Bulgarian Churches in the United States, Canada and Australia’ of July 1979, the structure and tasks of the overseas eparchies of the Bulgarian
Orthodox Church are regulated. The way of selection, appointment and the working conditions
of the priests are determined; The preparation, guidance and duties of the clergy (see Document
No 98 of the Collection).
Of particular importance is the choice of a predecessor and members of the Holy Synod of the
Bulgarian Orthodox Church. Extremely curious are the plans to secure the selection of a candidate for the designated place. Such a plan was drafted in February 1953 regarding the election of
the patriarch. It proposes conducting agency operations to secure the election of a patriarch and
to counter possible attempts to break the election. Measures have been identified against some of
the bishops; Against the former exarch; The priests and professors of the Ecclesiastical Seminary
and the Priesthood Union (see Document No 42 of the Collection). Of particular importance
is the election of a head and members of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church.
Extremely curious are the plans to secure the election of a certain candidate for the designated
place. Such a plan was drafted in February 1953 in connection with the election of the patriarch.
Some operational activities for agents are proposed in order to secure the election of a patriarch
and to counter possible attempts to break this election. Measures have been identified against
some of the bishops; Against the former exarch; The priests and professors of the Ecclesiastical
Seminary and the Priesthood Union (see Document No 42 of the Collection).
Activities of this nature occurred in 1961, in connection with the election of the metropolitan
of Rousse, where it is announced by a letter that it is necessary that some data is collected on the
activity of the candidates so that it could be used (see Document No 74 of the Collection). In
a report to the Regional Committee of the Bulgarian Communist Party - Rousse of January 30,
1962, one of the favourites of the Ministry of Interior is proposed to be affirmed, of whom an
opinion is expressed that ‘if he was elected Metropolitan, he would push the policy of the party
and the government’ (See Document No 75 of the Collection). By a letter to Regional Directorates of the Ministry of the Interior - Razgrad and Silistra it is required that the agents and the
trusted associates to hold a campaign in favour of a certain candidate (see Document No 76 of
the Collection).
Another case directly related to the election of a senior clergyman, connected with the holding
of operational and technical events, is the election of the Metropolitan of Vratsa, August 1974. To
ensure the election of the candidate designated by the Committee of Religious, such events are
foreseen that compromise the electorate as such, and suitable persons are designated to replace
them and who will support a certain nomination (see Document No 91 of the Collection). A note
on the election of a new Metropolitan of Vratsa, informs that as a result of the measures taken,
the election of the Metropolitan of Vratsa is conducted in a normal and peaceful environment
and his affirmation by the Holy Synod is forthcoming (see Document No 92 of the Collection).
In the third chapter documents are presented referring to the Priesthood Union in Bulgaria.

Из архивите на ДС
20

After September 9, 1944, the priesthood union in Bulgaria was skilfully used by the state power
as an instrument for putting pressure on the one hand, upon the Holy Synod, and on the other
hand, to influence the majority of the priests. Indicative in this respect is the document preceding
the congregation of the Priesthood Union in May 1948. It is clear that for the State Security the
Priesthood Union in Bulgaria, which includes all the priests in the country, is the institute that
manages the priesthood, its moods and guidelines. In this situation, it is an object of big national
importance. In view of its importance and in order to prevent the Exarch and the Holy Synod to
use this important institute for the devotional work of the clergy some events are planned. The
goal of State Security is to influence the ‘progressive priests’7 for a common list, and through the
agents to campaign for a particular candidate. They offer measures to master the leadership of the
Union (see Document No 108 of the Collection). In the relationship between the Holy Synod
and the Priesthood Union a number of controversial issues can be outlined, the most important
of which are those of the second marriage and the apparel of the priests. Thus, in the plan for the
events of the XXIII Congress of the Priesthood Union of March 1950, it is clearly seen that the
following tasks are set for: democratizing the church and abolishing the priestly uniform, permitting the second marriage. In spite of all this, the organization of priests encounters difficulties
with the Metropolitans who openly interfere in its operation. It is envisaged trough the local
agents, agitation to be made for certain delegates at the Congress to be elected as ‘the most progressive priests; a possible list for a board of director and controlling committee to be discussed;
persons for recruitment to be identified (see Document No 11 of the Collection). In order to
prove his leading role and strengthen the unity in the leadership of the church at a meeting in
July 1955, The Synod finds that the Priesthood Union has adopted a line of counteraction, and
in addition, the lack of an established statute and the reluctance of the leadership of the Union
to comply with the recommendations of the Holy Synod, it has been decided that the Union of
Priesthood Brotherhoods shall cease to exist; The real estate are to be given to the Holy Synod
(see Document No 16 of the Collection).
The fourth chapter of the Collection deals with the Higher Clergymen of the Bulgarian Orthodox Church. It contains documents of part of the Metropolitans of the Holy Synod, which State
Security has developed, as well as those who are involved in its activity.
***
The documents used in the Collection are from the archive of the Ministry of Interior (АКРДОПБГДСРСБНА – М) and from the archive of the National Intelligence Service (АКРДОПБГДСРСБНА – Р). The documents from the Ministry of Interior are from fund 1 – Secretariat,
fund 2 – storing documents of the Second General Office (counterintelligence), fund 13 – documents of the former Third Office – State Security fighting the inner counterrevolution, fund
22 – documents of Fourth Office of State Security fighting against the ideological diversion,
counterrevolutionary, nationalistic and other anti-state activities in the country as well as cases,
developments and documents from the historical archive from the headquarters and the regional
directorates. The documents from the National Intelligence Service (FCO-SS) are from fund 1,
personal files of individuals, fund 4 – files, accounted by FCO-SS, as well as the so called special
files, not included in the archive.8
7
8

‘Progressive priests’ means: priests members of the Bulgarian Communist Party and those who support the policy of the
Fatherland Front.
These are cases accounted by the First Chief Office of State Security that only have a registration number, but no archival one.
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The number of documents in the collection is 178, and those included in the extended electronic version (DVD) – 417. The selection is made up of over 490 archival units and over 40
special files, most of them multi-volume. The list of documents follows their original titles. Each
title contains a brief annotation and a description of the document's data of claim. When there
is no date on the document, the quoted date in brackets is in line with that of the adjacent documents or other sources relevant to the historical event in question.
In fulfilment of the requirements of the Law on Disclosing the Documents and Announcing
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army, the documents containing information about third parties have been deleted.
The Reference Mechanism of the edition includes: a list of the abbreviations and a list of the
funds and archival units used.
CDDAABCSSISBNA
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Списък на документите
с анотация
Глава І
Дейността на ДС по отношение на духовенството в страната
1. Докладна записка до директора на изповеданията, София, 29 април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 463-471
В изпълнение на разпореждане се представят сведения за ръководителите в Българската православна църква, католическата, униатската, арменогрегорианската,
израилтянската и евангелските деноминации в страната.
2. Инструкция за работата по линия на духовенство и секти, Русе, 9 май 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2, л. 31-33
Предвижда привеждането в известност на всички свещеници, енории и църкви; подробно изучаване на членовете на църковните настоятелства с цел вербовка; придобиване на агентура от средите на духовенството като усилията да бъдат насочени
към по-млади лица.
3. Отчетен доклад на отделение „Духовенство” за 1954 г., София, 11 януари 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1073, л. 1-7
Информира за агентурно-оперативната работа. Направени са изводи, че православната църква и другите религиозни общности са активизирали дейността си. Изразено е мнение, че това укрепване затруднява борбата на партията срещу „религиозните заблуди”.
4. Окръжно за работата по духовенство, Пловдив, 16 март 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 57 (Пз), л. 6-6 гръб
Нарежда се да бъде доустановен, регистриран и обезпечен с агентура вражеския
контингент по линия на духовенство.
5. Решение на ПБ на ЦК на БКП за засилване и подобряване на атеистическата
пропаганда, София, 26 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 262-265
Задължава партийните комитети и организации да разширят и засилят атеистическата пропаганда. За тази цел трябва да се привличат подготвени лектори, да
се включат всички обществени, културно-просветни и идеологически организации
и институти в страната за утвърждаване на новите социалистически празници.
Специално е обърнато внимание към това мероприятие да се включат Министерство на културата, Българска академия на науките, Съюза на българските писатели, Народна библиотека и Комитета по вероизповеданията.
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6. Информация по изпълнение решението на ЦК на БКП по усилване на антирелигиозната пропаганда и задачите изпълнени от управление III – ДС, София, 30
юни 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1680, л. 1-5
Отчитат се извършените вербовки и мероприятия по разложение на различните
верски общности. Предвижда продължаването на вербуването на нова агентура и
засилване на разложителните процеси по линия на религията.
7. Обзор на характерни вражески прояви сред духовенството и задачите на органите на ДС по тази линия, София, 10 юли 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 126, л. 32-47
Направен е обстоен анализ на състоянието на работа по линия на духовенство в
страната. На основание на това, органите на ДС трябва да активизират своята
работа по посока придобиване на нова качествена агентура из средите на религиозните общности, която да е от авторитетни духовни лица. Организиране на резултатно наблюдение. Засилване работата по компрометиране и дискредитиране на
фанатизираните и авторитетни духовни лица и пастори. Да се използват съществуващите дрязги между членовете в централните и местни ръководства на църквите и сектите. Засилване взаимодействието с партийните, комсомолските, отечественофронтовските организации, дома на атеиста и други институти с оглед
подпомагане атеистичната пропаганда и пресичане възможностите за привличане
на нови привърженици на религиозните общности. Да се предоставят материали за
разобличаване на духовници чрез местния и централния печат.
8. Окръжно, [Благоевград], 11 февруари 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 8в, а. е. 21 (Бл), л. 49-50
Набелязани са мероприятия, които следва да се проведат в Благоевградски окръг с
цел недопускане разширяването и укрепване на влиянието на различните църкви и
секти.
9. Решение на Секретариата на ЦК на БКП, София, 24 януари 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 13в, а. е. 23 (Бл), л. 59-61
Набелязани са мероприятия за по-нататъшното подобряване на работата за атеистическо възпитание на трудещите се.
10. Сведение за нарушаване на Закона за изповеданията, София, 11 май 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 262, л. 1-2
Информирайки за нарушенията се предлага изменение на Закона, защото се явява остарял и не съдържа наказателни разпоредби и санкции за нарушителите му.
Предвижда органите на ДС съвместно с други организации да продължават и в
бъдеще ще провеждат мероприятия за ограничаване на дейността и разобличаване
на задграничните религиозни представители и централи.
11. Въпроси, които управление VI – ДС предлага да бъдат поставени при срещата
на ръководството на МВР с представителството на СГНС, София, 30 март 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 392, л. 34-36
Предлага се в борбата срещу религията и враждебна дейност на църквите да се създадат и утвърдят светски ритуали при венчавки, кръщавки и погребения. Новите
граждански ритуали трябва да се провеждат със съответната тържественост,
която е характерна за бита и нравите на населението. Предвижда се изтласкване в
страни от централните части на населените места на църкви и манастири, както
и построяване на повече младежки клубове и специализирани заведения.
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Глава ІІ
Българска православна църква
12. Писмо до Ректора на пастирско-богословски институт, София, 17 февруари 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 458
С писмото се информира, че Св. Синод не разрешава образуването на секции на работническия младежки съюз и земеделския младежки съюз в института.
13. План за работата сред църковниците при Българската православна църква,
[София, 1946 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 6-9
Направена е характеристика на всеки член на Св. Синод. Набелязват се мероприятия за откриване на досиета; финансови ревизии; анкети, сведения и проучвания
по места; използване на противоречията между групите в църковната йерархия.
Предвижда се изграждането на организация „Септемврийче” в основните училища
в противовес на приобщаването на учениците и часовете по религия.
14. Доклад от министъра на вътрешните работи до министър-председателя, София,
[след 21 януари 1947 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 582, л. 3-5
Информира за станалия инцидент на Богоявление, при който Екзарха е отправил
забележки към охраната. По мнение на външния министър Кимон Георгиев, въпреки
че охраната е била същата като предходната година, налице е престараване на
началника й.
15. Рапорт за проучване на Св. Синод и подготвяне кандидати за вербовка, София,
25 март 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 1-3
Информация за членовете на Св. Синод. Изразява се мнение, че за Държавна сигурност е важно да има агент от средите на владиците, което би им позволило да
знаят всичко по линия на духовенство.
16. Писмо до министър-председателя на Народна република България от директора
на изповеданията, София, 21 април 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 563, л. 4-5
Информира за съществуващата преписка между Министерство на външните работи и изповеданията и Св. Синод на Българската православна църква. Отправя се
с молба да се сведе до знанието на министрите, че Св. Синод не е страна, която
може да има контакти с ведомствата им, а тези контакти следва да се осъществяват само чрез външно министерство.
17. Писмо до директор на училище в с. Железино, Ивайловградско, Пловдив, 11 ноември 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 19
Отнася се за преподаването на вероучение в училището.
18. Рапорт за епархията в САЩ, София, 27 февруари 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 28
Информира за избора на епископ Андрей Велички за митрополит на българската
епархия в Америка.
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19. Препис-извлечение от протокол № 21 от заседание на Св. Синод на БПЦ от 8
април 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 71-73
На заседанието се разисква освобождаването на епископ Андрей Велички от поста
управляващ българската православна епархия в Северна и Южна Америка и Австралия. Предложението за това е от министър-председателя на Народна република
България.
20. Препис на 28-мо Постановление на Министерски съвет на Народна република
България, София, 17 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 14-14 гръб
Постановява се отмяна на забраната за участие на свещеници и църковни служители в единната обществено-политическа организация „Отечествен фронт”.
Потвърждава единодушното решение на Св. Синод на БПЦ по приемане оставката
на бившия Екзарх Стефан и урежда на въпроса за заселването му извън територията на Софийска духовна епархия. Одобрява се по принцип възстановяването на
патриаршеското достойнство на БПЦ.
21. Писмо до министерство на външните работи, дирекция на изповеданията, София, 23 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 50
Споменава се, че училищни органи са преследвали ученици, които посещават богослужение или носят кръстчета и религиозни медальончета. По тази причина се иска
съдействие за защита свободата на вероизповеданията.
22. Писмо до министерство на външните работи, дирекция на изповеданията, София, 8 декември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 47
Иска се съдействието на министерството за изясняване на случай със задържан
свещеник, който се изпраща в ТВО без основателни причини.
23. Българската православна църква в Народна република България, София, 9 декември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел I, л. 6-12
Информира за моментното състояние на Българската православна църква. В заключение се споменава, че „има изгледи да стане в недалечното бъдеще наистина
народна демократична църква, защото тя стои на твърда позиция да дава неограничена подкрепа на всички мероприятия на правителството”.
24. Рапорт за снемането от длъжност на митрополит Андрей, София, 13 април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 87-88
Свързан е със заседанията на Св. Синод, на които е обсъдено освобождаването от
длъжност на митрополит Андрей, като се подчертава, че това действие е продиктувано от решение на Георги Димитров. Изразява се мнение, че Св. Синод няма
нищо против митрополит Андрей, но изпълнява инструкциите.
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25. Препис на окръжно на Св. Синод, София, 20 април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 58
Информира, че пенсионирането на енорийските свещеници трябва да става тогава,
когато вече не са в състояние да изпълняват своите задължения и след като има
кандидати за техни заместници.
26. Писмо до министерство на външните работи, София, 11 май 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 50
Иска се съдействието на министерството за отправяне молба пред МВР и НС на
ОФ, които да разпоредят на своите подведомствени органи да не допускат свикването на събрания, на които участват свещеници без знанието на епархийската
власт. Подобни действия на гражданската власт се явяват заобикаляне и пренебрегване на църковния ред.
27. Предложение за вземане мерки за демократизирането на Българската православна църква, София, 3 август 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 30-33
В документа се говори за промени в редиците на Св. Синод и чистка във върховете
на църквата. Предвижда се вземането на ключови позиции от доверени на ОФ духовници и миряни. Да се обърне внимание на подготовката на истински ОФ кадри
чрез ревизия на учебните програми в духовните учебни заведения.
28. Писмо до министерство на вътрешните работи на Народна република България, София, 30 август 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 5
Информира, че Политбюро на ЦК на БКП счита за ненавременни предложенията
за демократизацията на Българската православна църква. Държавна сигурност
да действа по въпросите на църквата само със съгласието на ПБ.
29. Писмо до МВР, Дирекция държавна сигурност, София, 11 октомври 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 41
Искат се подробни сведения за високопоставени служители в БПЦ с оглед тяхното оставане или отстраняването им в бъдеще. Сред имената е това на архимандрит Максим – протосингел на Русенската митрополия, за който се предвижда да
бъде изпратен в Москва като предстоятел на Българското църковно подворие.
30. Докладна записка от директора на изповеданията до министъра на външните
работи, София, 14 ноември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 9-14
Предложена е проектопрограма за реорганизиране и демократизиране на Българската православна църква. В проекта се предвижда корекция на проектоустава;
реорганизация на църковния съд; отнемане на благотворителната дейност. За
просветното дело на църквата се изразява мнение, че двете семинарии трябва да
се слеят в една, свещеническото училище да се закрие и да се ревизира учебната
програма. Предлага се намаляване на съществуващите епархии и избор на глава на
църквата – Патриарх.
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31. Доклад до председателя на Министерски съвет относно проверка в Бачковския манастир с оглед евентуално настаняване там на Софийската духовна
семинария, София, 6 януари 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1680, л. 1-3
Изразява се мнение, че двете семинарии (Софийска и Пловдивска) имат по-голям
приемат на ученици от необходимия на страната, поради което може да се допусне сливането им в една.
32. Справка относно издадено окръжно от Софийската митрополия за събиране
на подробни сведения от свещениците в енориите им, София, 8 юли 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1582, л. 6-7
Информира за това, че всички председатели на църковни настоятелства незабавно трябва да изготвят и предоставят план-карта на районите около съответните храмове. Мнението на ДС по този въпрос е, че събирането на тези сведения,
които са от поверителен характер, са необходими на някоя шпионска вражеска
централа.
33. Специално съобщение, София, 2 септември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1582, л. 8
Изразява недоволството и протеста от страна на православните свещеници във
връзка с окръжно на Св. Синод, с което не се разрешава второбрачието и промяна в
униформата на свещениците.
34. Писмо (окръжно) до енорийски свещеник, Ивайловград, 2 септември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 33
Подканят се свещениците да се включат в празнуването на 9 септември.
35. Писмо до окръжно управление ДС – Стара Загора, София, [преди 30 септември
1951 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 503
Иска се обезпечаване на сигурност, добър ред и недопускане на вражески прояви във
връзка с провеждането изборите за епархийски избиратели. За такива да бъдат избрани само лица положително настроени към народната власт или на сътрудници
на ДС.
36. Писмо до министър-председателя на Народна република България, София, 26
януари 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 22, л. 203
Във връзка с новия градоустройствен план, който предвижда събарянето на столичната катедрала „Св. Неделя” се отправя молба същата да се запази.
37. Окръжно до началниците на окръжни управления на МВР в страната, София,
8 март 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 1
Свързано е с провеждането на избори за епархийски съветници и делегати на църковно-народния събор, които трябва да изберат Патриарх на БПЦ. Във връзка с
това е необходимо проучване на набелязаните кандидати, като неподходящите и
нежелани следва да се отстранят. Предвижда се вземането на мерки за включването на агентура в състава на делегатите.
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38. Писмо до началник окръжно управление на МВР – Русе, София, 7 юли 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 1, л. 121
Във връзка с решение на Св. Синод за провеждане на опреснителни свещенически
курсове се иска включването на сътрудници на Държавна сигурност, които да следят за вражески изказвания и прояви.
39. Специално съобщение за борбите в Св. Синод по повод утвърждаването на Неврокопски митрополит, София, 27 септември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 14, л. 136-138
Информира за наличието на две групи в Св. Синод и полемика водена между тях при
утвърждаването на Неврокопски митрополит.
40. Справка за изпратени телеграми против митрополит Йосиф, София, 16 октомври 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 951, л. 12
Съдържа данни за това, че ръководни лица от Свещеническия съюз успяват да повлияят на свещеници от Варна за изпращането на телеграми, компрометиращи
митрополит Йосиф, за да осуетят евентуалния му избор за патриарх.
41. Писмо до помощник-министъра на вътрешните работи, София, 10 януари 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 180
Информира, че епископ Пимен е канонически утвърден за Неврокопски митрополит
и за решението на Св. Синод да се свика на 8 май 1953 г. църковно-народен събор за
избиране на Патриарх.
42. План за агентурно-оперативната работа на отделение „духовенство” във връзка
с избора на митрополит Кирил за патриарх, София, 9 февруари 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 175-179
Предлага се провеждането на агентурно-оперативни мероприятия с цел обезпечаване избирането на митрополит Кирил за Патриарх и парирането на евентуални
опити за проваляне на избора. Набелязани са мероприятия по владиците от групата
на митрополит Паисий; по бившия Екзарх Стефан; свещениците и професорите от
Духовната академия и Свещеническия съюз.
43. Мнение по изложението на Св. Синод на Българската православна църква относно учредяването на самостоятелен църковен архив, София, 16 февруари 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 2
Изразява се позицията, че не съществува необходимост от специален църковен архив.
44. Писмо до Министерски съвет на Народна република България, София, 17 февруари 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 1
Изразява се мнение, че не е целесъобразно създаването на самостоятелен църковен
архив.
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45. Изложение от Св. Синод на Българската православна църква относно предаване архива в Държавен архивен фонд, София, 10 март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 3-4
По решение на Св. Синод се отправя молба до министър-председателя на Народна
република България, в която се изтъкват причини и се изразява мнение, че е добре да
се учреди църковен архивен фонд.
46. Специално съобщение, София, 11 май 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 330
Информира за резултата от избора на Патриарх и за неговата интронизация.
47. Писмо до министъра на вътрешните работи на Народна република България,
София, 8 юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 32
Като резолюция на документа Вълко Червенков отбелязва: „Списъкът ми е даден
от Патриарха с молба да освободим, когото можем, както той се изрази. Дайте ми
справка за всекиго по отделно, за да видим какво можем да сторим.”
48. Писмо до министъра на вътрешните работи на Народна република България,
София, 3 юли 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 1
Свързано е с намиращите се в затвори и ТВО свещенослужители, за които следва да
се направи списък, в който да бъдат включени онези от тях, които могат да бъдат
помилвани.
49. Писмо до Вълко Червенков, София, 3 юли 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 3
Предоставя се списък на лица, намиращи в затвори и ТВО, които не бива да бъдат
освобождавани.
50. Справка за посещенията на църквите на Великден, София, 15 април 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 567, л. 46
Според автора на документа посетителите в църквите се разделят на следния
принцип: 1/4 религиозни, 1/4 ходят по навик, а останалата част са отишли от любопитство или да демонстрират омразата си към народната власт.
51. Справка за религиозните обреди по Великденските празници в Коларовградски
окръг, Коларовград, 25 април 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 7
Информира, че посетителите на празника са изключително от средата на бившите
хора. От посещението на църква в гр. Омуртаг оперативен работник от ДС споменава, че много комунисти от различни селища идват да кръщават децата си в
града. От своя страна местните ходят на други места, защото властта им търси
отговорност. Отбелязва се, че църквата била свободна само на думи, защото когато някой служещ отивал в храма, веднага го уволнявали.
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52. Справка за агентурно-оперативното състояние, формите и методите на подривна
дейност на врага по линия на православното духовенство, София, 28 май 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 1-5
Информира за броя на духовенството, вражеския контингент, водените дела и наличната агентура. Данни за провежданата от страна на духовенството „вражеска дейност” срещу мероприятията на комунистическата партия.
53. Специално съобщение, София, ноември 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 78
Информира за проявата на председател на ТКЗС, който без разрешение е разбил
ключалката на новопостроената църква в селото и складирал в нея продукцията от
царевица.
54. Справка относно предложение за провеждане богослужение в църквите на български език, София, 19 януари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 95
От проведено техническо мероприятие става ясно, че Сливенския митрополит Никодим е отправил предложение богослужението да се извършва на български език, а
не на църковнославянски, който е непонятен и е причина за отлив от църквата.
55. Предложение относно дейността на сп. „Духовна култура”, София, 25 януари
1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 16, л. 53-54
Във връзка с публикувани статии в списание „Духовна култура” ръководството на
МВР следва да предложи на ЦК на БКП да упълномощи някоя от редакциите на
вестниците да отговори на тези писания.
56. Писмо до окръжно управление на МВР – Благоевград, София, 27 февруари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл), л. 23-24
Отнася се за подобряване на агентурно-оперативната работа по линия на духовенство съгласно министерските заповеди. Нарежда се да се установи, регистрира и
обезпечи с агентура вражеския контингент; да се засили работата по манастирите; да се придобият агенти от средата на висшето духовенство.
57. Справка за православната църква в България, София, 24 април 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 16, л. 138-139
Дава сведение за структурата и организацията на БПЦ; данни за вражеския контингент и агентурата по линия на православното духовенство.
58. Рапорт, свързан с Духовната академия, София, 25 октомври 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 568, л. 13
Информира, че на студентите задочници от Духовната академия не се разрешава
участие на манифестацията за 9 септември, защото вниманието им трябва да е
насочено към учебния процес.
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59. Писмо до околийските началници на МВР, Бургас, 7 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 52 (Бс), л. 27
Информира за утвърден план за проверка по агентурен път, зашифрован начин и
със секретен обиск на библиотеките на митрополиите, архиерейските наместничества, църквите и манастирите в страната. Иска се изготвянето на предложения
за провеждането на такива проверки.
60. Специално съобщение за изгарянето на иконостаса на църквата в с. Козаревец,
Старозагорско от неизвестни лица, Стара Загора, 14 февруари 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1271, л. 78-78 гръб
Набелязани са мероприятия, с които да се разкрие виновника за запалването на иконостаса на църквата. Подозренията на Държавна сигурност са, че това е дело на
местни партийни членове.
61. Справка за предстоящо отпечатване на статии с реакционно съдържание във в.
„Църковен вестник”, София, 18 февруари 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 567, л. 69-70
Информирайки за съдържанието на статиите се предлага да се вземат необходимите мерки и вестника да бъде спрян.
62. Писмо до околийските началници на МВР, Бургас, 10 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 52 (Бс), л. 8
За пресичане на разпространение на инкриминирана литература от страна на свещниците се предвижда проверка и прочистване на църковните библиотеки.
63. Окръжно до околийските началници на МВР, София, 23 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 869, л. 59-61
Във връзка с решението за засилване на атеистическата пропаганда се предвижда
провеждането на по-активни агентурно-оперативни мероприятия. Вниманието да
бъде насочено към компрометиране на реакционното духовенство и привличане на
лоялно и патриотично настроените свещеници.
64. Окръжно на околийско управление на МВР, Русе, 7 май 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2, л. 244-248
Във връзка с изпълнение на решението на ПБ на ЦК на БКП за антирелигиозната
пропаганда се предвижда активизиране на агентурно-оперативната работа по линия на духовенство и секти за провеждане на разложителни мероприятия.
65. Справка за проведените мероприятия за проваляне освещаването на църква,
Тервел, 21 май 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 566, л. 32-32 гръб
Църковен хор за участие в освещаване на църква поради обявената карантина след
появата на болест по птиците.
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66. Справка относно иззета инкриминирана литература от православните църкви
в Старозагорски окръг, Стара Загора, 8 октомври 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1271, л. 92-94
Информира за намерената и иззета литература и данни за свещеници, които ще
бъдат подведени под съдебна отговорност. Последните са обвинени, че са вражески
елементи и не са изпълнили правителствените и митрополитски разпоредби за прочистване на църковните библиотеки от книги с фашистко съдържание.
67. Писмо до МВР, управление III, отдел I, Коларовград, 20 май 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 51
Съобщава се за нанесен побой върху свещеник от страна на пълномощника на с. Писарево в присъствието на оперативен работник от ДС.
68. Телеграма до митрополит Йосиф, Варна, 28 юни 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 52
Съобщава се за побоя и за това, че свещеникът е заплашван от органите на МВР да
не търси правото си срещу техни служители. Отправените заплахи се изразяват в
това, че може той да е нанесъл побой над полицията.
69. Мнение за свещеник, София, 24 ноември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 60
Позицията на управление III – ДС е, че трябва да бъде съден по обвинение, за това,
че писал стихотворения против народната власт и осмивал дейността на ОФ.

32

70. Справка за разкритите злоупотреби в Българската православна църква, София,
22 юни 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 19, л. 60-64
Информира, че следствените и съдебните процеси във връзка с разкритите злоупотреби се използват за оперативни цели от органите на ДС.
71. Писмо до началник окръжно управление МВР – Бургас, София, 18 октомври
1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 763 (Бс), л. 83
Информира, че от „мероприятие 9”1 се долавя намерение на свещеник да „хвърли
расото”. Предлага се ОУ на МВР – Бургас да се възползва от случая и това да стане организирано с лектор, които да изнесе антирелигиозна беседа сред вярващи и
граждани, а също така да се излезе със статия в пресата.
72. Писмо до окръжно управление на МВР – Бургас, Враца, 9 март 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 763 (Бс), л. 89
Иска се провеждането на агентурно-оперативни мероприятия в окръга за разубеждаването на учещите в семинарията.
73. Рапорт за проведен разговор със свещеник, Гоце Делчев, 4 април 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2 а. е. 9 (Бл), л. 198
Свързан е с проведен разговор с православен свещеник, които желае да изостави духовната си дейност, ако му се намери подходяща работа, за да може да се издържа.
1

Контрол на кореспонденцията, представляваща оперативен интерес на органите на МВР.
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74. Писмо до началник окръжно управление на МВР – Русе, София, 27 декември
1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
Във връзка с избор на Русенски митрополит е необходимо да се събират данни за
дейността на кандидатите, които могат да бъдат използвани.
75. Доклад до окръжния комитет на БКП, Русе, 30 януари 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
Предлага се за утвърждаване един от фаворитите на МВР, за който се изразява
мнение, че ако бъде избран за митрополит той би провеждал линията на партията
и правителството.
76. Писмо до окръжни управления на МВР – Разград и Силистра, Русе, 17 февруари
1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
Във връзка с изборите за митрополит на Русенска епархия се иска инструктиране на
агентурата и доверените връзки да водят агитация в полза на определен кандидат.
77. Окръжно [№ 5291] на МВР до началниците на окръжни управления в страната,
София, 4 септември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 51-51 гръб
Свързано е с издирването на укрити златни и сребърни монети и други ценности.
Нарежда се извършването на следното: по агентурен и зашифрован път да се вземат мерки за извършване на негласни проверки и където бъдат открити ценности
да се изземат в полза на държавата. Да се приведат в известност скъпоценните
предмети и да се направи необходимото за тяхното заприходяване и опазване. Мероприятията да се провеждат внимателно, на основа законите в страната и изискванията за свобода на вероизповеданията.
78. Справка за македонската емиграция и православното духовенство в САЩ и Канада, София, 13 октомври 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 7, а. е. 7, л. 17-22
Информира за състоянието на Българската православна църква в САЩ и Канада,
отношенията между емигрантските среди и епископ Андрей. Споменава се, че в ЦК
на БКП има становище за признаването на епископ Андрей, което би спомогнало
за укрепване на епархията срещу домогванята на други православни църкви. Предвижда се и изпращане на свещеници в САЩ, както и на подходящ негов помощник и
евентуален заместник.
79. [Информация] относно задграничните представителства и имоти на Българската православна църква, [София, 1964 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-710, т. 1, л. 220-222
Съдържа данни за църковни имоти зад граница и свещениците, които ги обслужват.
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80. Окръжно до началниците на районни управления на МВР, Благоевград, 7 януари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 25в, а. е. 32 (Бл), л. 83
Нарежда се негласна проверка на всички златни книги в църквите от района, предвид на това, че има данни за писани вражески мисли срещу партията. Изисква се
срочно намиране на авторите и ако сред тях има свещеници, които системно да
злословят, да бъдат предложени за уволнение.
81. Писмо до началника на окръжно управление МВР – Благоевград, Разлог, 24 януари 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 25в, а. е. 32 (Бл), л. 87
Информира за извършена негласна проверка в златните книги, от която не са установени вражески писания.
82. Сведение от сс „Сашо” за направените коментари във връзка с публикуваното
постановление за безплатно погребение в България, Русе, 12 август 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 211, л. 206-208
Изразява се мнение, че постановлението крие в себе си елемент на борба срещу
църквата с цел да се ликвидира църковното погребение, така като е станало с венчавките.
83. Писмо до Русенския митрополит Софроний, с. Арчар, Видинско, 12 август 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 211, л. 209-210
В писмото се изразяват тревоги на свещеник, настъпили след публикуването на
постановлението за разноските около погребенията, които се поемат от държавата. Изразява се мнение, че това е чисто идеологическа борба и се отправя предложение Св. Синод да стори същото, т. е. да освободи от такси енориашите при
погребения.
84. Предложение за разработката на обект за подготовка на остро мероприятие, София, 9 ноември 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859, л. 7-9
Предлага се откриването на разработка на обект Вселенска патриаршия за провеждане на остро мероприятие – опожаряване или опит за опожаряване с цел да се
влошат турско-гръцко-американските отношения.
85. Пасаж от писмо, Б. м., [декември 1970 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859, л. 19
Известява се за това, че е необходимо пълното изучаване на обект – Вселенска
патриаршия с оглед на провеждане на специално мероприятие като: опожаряване,
взривяване или умирисване.
86. Справка за състоянието на религиозните ритуали и друг вид религиозна дейност в Благоевградски окръг, Благоевград, 16 ноември 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл), л. 3-5
Информира за значително увеличение на църковните ритуали като: кръщенета,
венчавки и опела, както и за повишаване на църковните приходи. За намаляване на
църковното влияние се предлага: възпрепятстване назначаването на млади свещеници; водене на по-активна борба против религиозните ритуали; активизиране на
атеистичната пропаганда, особено сред младежите; ограничаване стопанската
дейност на църквите.
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87. Предупредителен протокол, Благоевград, 17 януари 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл), л. 123
Предупреждава се свещенослужител в бъдеще да не клевети отговорни държавни и
партийни ръководители, като за повторни действия ще бъде подведен под съдебна
отговорност.
88. Информация за участието на граждани в религиозните Великденски празници,
София, 22 май 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 486, л. 104-106
Съдържа данни за посещенията в църкви и манастири по време на Великденските
празници, като акцента пада най-вече върху присъствието на по-младите посетители.
89. План за провеждането на агентурно-оперативни мероприятия за избиране на
митрополит на Врачанска епархия, Плевен, 2 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 134-135 и гръб
Набелязани са мероприятия за подпомагане на избора на епископ Калиник за митрополит.
90. Телеграма до управление VI - ДС, Плевен, 26 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 152
След проведения избор за владика на Врачанска епархия, от страна на ОК на БКП –
Плевен се изказва становище, че ако Арсений бъде утвърден за владика, ще се иска
преминаването на населените места към Ловешката епархия.
91. План за провеждане на оперативни и технически мероприятия за обезпечаване
избирането на Врачански митрополит, Враца, 19 август 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 137-142
За обезпечаване избирането на кандидата, който е посочен от Комитета по вероизповеданията се предвижда провеждането на мероприятия, целящи компрометирането на избирателите като такива, а на тяхно място да се посочат подходящи
лица, които ще подкрепят определената кандидатура.
92. Докладна записка относно избора на нов Врачански митрополит, София, 28 октомври 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 114-115
Информира, че в резултат на взетите мерки изборът на Врачански митрополит е
протекъл при нормална и спокойна обстановка, а утвърждаването му от Св. Синод
предстои.
93. Писмо до началник районно управление МВР – Разлог, Благоевград, 22 февруари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 24в, а. е. 11 (Бл), л. 10
Иска се вземането на оперативни и други мерки за премахване на тенденцията за
постъпване на много ученици и студенти в Семинарията и Духовната академия от
Благоевградски окръг.
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94. Писмо до началник районно управление МВР – Разлог, Благоевград, 22 април
1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 24в, а. е. 11 (Бл), л. 31
Във връзка с Великденските празници се нарежда вземането на мерки за недопускане на провеждане на религиозна пропаганда, шествия, продажба на свещи и други
религиозни сувенири извън района на църквите.
95. Информация за проведените Великденски ритуали в Плевенски окръг, Плевен,
13 май 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 919, л. 51-52
Информира за посещенията по време на Великден. Отбелязва се, че много от посетителите са млади хора, както и такива работещи в културните институции на
града. Изразено е мнение, че посещенията не са продиктувани от религиозна привързаност, но едно такова явление е обезпокояващо. Това от своя страна налага активизиране на работата на ДС по ограничаване и предотвратяване обвързаността на
младежите с църквата.
96. Справка относно провеждането на Великденските празници в Благоевградски
окръг, Благоевград, 19 май 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 50в, а. е. 43 (Бл), л. 174-176
Изтъква се, че поради голямото посещение на църквите, особено от младежи, може
да се говори за наличие на религиозни убеждения сред тях, които са продиктувани
от любопитство и забавление. Това от своя страна увеличава възможността за
попадането им под религиозно влияние.
97. Мероприятия за работата с българските църковни общини в САЩ, Канада и
Австралия, София, 26 юни 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 1, л. 31-34
Предлага се назначаване на епископ от България в Канада; изграждането на църковни общини и връщане под юрисдикцията на БПЦ на отцепилите се църкви. Подборът на кадрите да се извършва от Св. Синод, а подготовка на свещениците да
се провежда в семинарията. Предвижда се изпращане на висши духовници в командировка, за да служат на по-големите празници и да оказват помощ и вдъхване на
патриотичен дух.
98. Основни положения за работата с българските църкви в САЩ, Канада и Австралия, София, 23 юли 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 1, л. 13-23
Документът регламентира устройството и задачите на задграничните епархии на
БПЦ. Определя начина за подбора, назначаване и условията за работа на свещениците; подготовката, ръководството и задълженията на свещенослужителите.
99. Докладна записка до първия секретар на Окръжния комитет на БКП – Благоевград, 24 август 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 265-268
Направени са изводи, че през последните години в окръга проявите на православното
духовенство бележат устойчивост. Споменава се, че мерките срещу религиозната
пропаганда на обществените и държавни органи са незадоволителни и се предлагат
мероприятия по работата за атеистическо възпитание.
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100. Справка за евентуално посещение на делегация на Българската православна
църква, начело с Патриарх Максим в САЩ, София, 15 март 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 170, л. 58-59
Отчетени са ползите за Българската православна църква от едно евентуално посещение в САЩ, която по този начин ще укрепи своите позиции и ще бъде в противовес
на западната пропаганда.
101. Паметна бележка, София, 4 април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 237, л. 85-87
Проведена е консултация с руски представители относно искането на гръцката
страна да се измени печата и вътрешния правилник на манастира „Зограф”, като
отпадне наименованието „славянобългарски”.
102. Рапорт, София, 16 януари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 2, л. 31
Във връзка с проведен разговор с управляващия Акронската епархия на БПЦ се излага
становище, че е редно седалището на епархията да бъде преместено в Чикаго.
103. Писмо до председателя на Народното събрание на НРБ, [София, 22 декември 1989 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 9 (РД), л. 123-130
Отправени са искания от Св. Синод към Народното събрание, подписани от всички
митрополити. Настоява се в бъдещата конституция и новия закон за изповеданията да намерят място основни положения, гарантиращи пълната религиозна свобода.
Да се установят регламентирани отношения между църква и държава. Свикване на
църковно-народен събор; връщане на национализирана собственост на манастири и
църкви; завръщане на Софийската и Пловдивската духовни семинарии отново в своите сгради и др.
Глава ІІІ
Свещенически съюз
104. Изложение до Трайчо Костов от председателя на Свещеническия съюз, София, 16
юни 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 28-29
Свързано е с посещението на църковна делегация в СССР, за която се обръща внимание, че е съставена от хора отрицателно настроени към Съветския съюз. Изразява
се мнение, че е редно да се направят промени в състава й.
105. Препис на заповед № 183, София, 20 септември 1945 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 33
Утвърждава се устава на Свещеническия съюз в България със седалище в София.
106. Рапорт до началника на отделение „В”, отдел I – София, , София, 29 юли 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 80
Свързано е с решението на партийни членове от управата на Свещеническия съюз
да бламират и сменят председателя му. За целта се иска съдействието за ДНМ за
изпращане на писмо до Управителния съвет на съюза. В документа трябва да се спомене, че двама от новоизбраните свещеници не се утвърждават и следва да бъдат
сменени с техните подгласници, с което ще се улесни смяната на председателя.
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107. Препис на окръжно № 468 на Свещеническия съюз, София, 20 май 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 29-32
С документа се нарежда свещеническите братства да се включат и подпомогнат изграждането на „обществено-културни и стопански организации” по околии. Всички
членове на Свещеническия съюз трябва да се отнасят лоялно и с внимание към представителите на отечественофронтовската власт. Да бъдат в помощ на двугодишния стопански план и активно да се включат в младежкото бригадирско движение.
108. Сводка за предстоящия конгрес на Свещеническия съюз, София, 29 май 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 134-137
Изразява се мнение, че Свещеническия съюз се явява като важен обект, чрез който
може да се пречи на Екзарха, освен това членовете му могат да се ползват за разложителна работа сред духовенството. Предлагат се мероприятия за овладяване на
ръководството му.
109. Телеграма до директора на изповеданията, Ивайловград, 22 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 25
Изказва се признателността на свещениците от Ивайловградска околия за полаганите грижи от страна на държавата за това Българска православна църква да стане
„народна църква”.
110. Писмо до началник ДС - Петрич, Горна Джумая, 11 октомври 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 9
За предприемане на необходимите мерки за присъствие на агентура на конгрес на
свещеническия съюз.
111. План за мероприятията за провеждане на ХХХII конгрес на Свещеническия съюз,
София, 24 март 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 82-84
Предвижда се посредством агентурата по места да се агитира за делегати на конгреса да бъдат избирани най-прогресивните свещеници; да се обсъди евентуална листа за управителен съвет и контролна комисия; да се набележат лица за вербовка.
112. Резолюция на Ивайловградското свещеническо братство, Ивайловград, 31 март
1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 11
На годишно събрание на свещениците се гласува резолюция, с която напълно се одобрява водената отечественофронтовска политика, адмирират бригадирското движение и Съветския съюз, отправя де апел към Св. Синод за решаване на въпроса за
второбрачието.
113. Радиограма до всички окръзи в страната, София, 2 септември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 6, л. 87
Иска се проверка чрез агентурата работеща по православно духовенство в свещеническите среди кой е евентуалният фаворит за поста председател на Свещеническия
съюз.
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114. Специално съобщение, София, 30 септември 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 282
Информира за настроенията сред свещениците във връзка с предстоящия конгрес, на
който ще се разискват промените в облеклото, въпроса за второбрачието и избор на
нов председател на съюза.
115. Предложение за предстоящия конгрес на Свещеническия съюз и промените, които трябва да претърпи Управителния съвет, София, 5 октомври 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 313-315
Предлагат се нови имена за попълване на изпълнителното бюро. Новият управителния съвет и контролната комисия да бъдат избрани по инициатива на свещениците;
дава се свобода при решаване на второбрачието и промяната облеклото.
116. Препис от протокол на Св. Синод от 8 юли 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 88
Отразява решението на Св. Синод на Българската православна църква, че Съюзът на
свещеническите братства престава да съществува, като недвижимите му имущества се предадат на разпореждане на Св. Синод.
117. Специално съобщение за коментари във връзка с разтурянето на Свещеническия
съюз, София, юли 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 14, л. 125-128
Информира за отрицателното отношение към закриването на Свещеническия съюз.
Глава ІV
Висш клир – отношение и съпричастност към ДС
Екзарх Стефан
118. Писмо на Екзарх Стефан до Доростолски и Червенски митрополит Михаил, София, 6 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 20-21
С писмото се известява за невъзможността на екзарха да продължи да бъде предстоятел на БПЦ, което решение да се доведе до знанието на правителството.
119. Докладна записка от легационен секретар при Дирекция на изповеданията, София, 6 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 40-43
Известява за станалия разрив по време на заседанието на Св. Синод, след което Екзарх Стефан заявява своята оставка.
120. Писмо до министъра на външните работи на Народна република България, София, 8 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 52
Известява се, че е приета оставката на Екзарх Стефан и Св. Синод го освобождава
от длъжността Екзарх Български и митрополит Софийски.
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121. Писмо до бившия Екзарх Български и митрополит Софийски, София, 11 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 90
С писмото се уведомява за това, че неговата оставка е приета и е освободен от
длъжността Екзарх Български и митрополит Софийски.
122. Писмо от Екзарх Стефан до Св. Синод, София, 11 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 97-98
С документа информира, че не е съгласен с отстраняването му и като митрополит
Софийски, за което иска Св. Синод да коригира своето решение.
123. Писмо до бившия Екзарх Стефан, София, 13 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 138-138 гръб
Св. Синод известява, че решението за освобождаване на екзарха и от заеманата катедрата на софийски митрополит е правилно.
124. Писмо до Дирекция на вероизповеданията, София, 25 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 310-310 гръб
Информира, че е намерена подходяща сграда в с. Баня, Карловско за бъдещо жилище
на бившия Екзарх Стефан.
125. Писмо до бившия Екзарх Стефан, София, 29 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 456, л. 24
Известява се за постановлението на Министерски съвет, което потвърждава решението на Св. Синод за освобождаването от длъжност Екзарх Български и митрополит Софийски, както и за заселването му извън пределите на Софийска епархия.
126. Доклад до министър-председателя на Народна република България, София, 29
юни 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 144-145
Съдържа сведение за здравословното състояние на бившия Екзарх Стефан. Изразено
е мнение, че е необходимо да се прави внимателен подбор на лицата, с които контактува.
127. Писмо до помощник министър на вътрешните работи, София, 3 юли 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 143
Известява за това, че В. Червенков е поставил резолюция: „… митрополитът трябва
да се намира под непрекъснатите грижи на Държавна сигурност, а не на Външното
министерство. Моля да се вземат срочни мерки в духа на препоръките…”.
128. Предложение за изпращане на лекар при бившия Екзарх Стефан, София, 16 април 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 250
Предвид болестта на бившия екзарх се предлага изпращането на лекар, който да се
грижи за здравето му.
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129. Специално съобщение за изказванията на бившия Екзарх Стефан, София, 27
март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 13
Свързано е с предстоящия църковен събор и евентуалното завръщане на Стефан в
София като митрополит.
130. Предложение за преместване на Екзарх Стефан, София, 12 ноември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 76-77
С оглед по-доброто разработване на обекта се предлага бившия Екзарх Стефан да
бъде преместен на ново местожителство в Банкя, Софийско. В резолюцията на документа е записано: „Да не му се разрешава. Боледуването не налага това”.
131. Писмо до началник отделение III-ДС-Пловдив, София, 17 декември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 83
Информира, че заселването на бившия Екзарх Стефан в с. Баня, Карловско е станало
с решение на Св. Синод, а не от МВР и се иска чрез агентура да се установи къде възнамерява да се установи да живее.
132. Рапорт за демонтиране на мероприятие, София, 4 декември 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 100
Предлага се бившия Екзарх Стефан да се подложи на болнично лечение или премести
на ново местожителство, предвид невъзможността за демонтаж на микрофонните
подслушватели в дома му.
Патриарх Кирил
133. Писмо – изложение до министър-председателя на България, 18 октомври 1944 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 104
Подписано е от еврейски организации и интелектуалци в защита на Пловдивския
митрополит Кирил.
134. Постановление от народен обвинител за освобождаване на митрополит Кирил, 30
ноември 1944 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 57-57 гръб
Предвид на това, че задържането му е неправилно, поради липса на доказателства и
застъпничеството от различни организации и лица, се постановява освобождаването на митрополит Кирил.
135. Заявление до Св. Синод на БПЦ от митрополит Кирил, София, 12 декември 1944 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 79
Молба за освобождаването му от длъжност като митрополит на Пловдив, [вероятно подписана, докато е в следствения арест].
136. Рапорт за вербовка, София, 9 март 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 154-156
Предвид важността за Държавна сигурност да има агентура в Св. Синод митрополит Кирил е определен за вербовка. За целта е изготвен е план, който трябва да бъде
осъществен в няколко стъпки.
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137. Декларация от митрополит Кирил, 18 март 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 161
С документа той се задължава да пази в тайна разговора с представител на ДС, отнасящ се за неговото задържане през октомври 1944 г.
138. Рапорт за среща с митрополит Кирил, София, 20 март 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 157-160
Проведен е разговор във връзка с набелязаните мероприятия за вербовка. Изяснени са
някои данни около неговото арестуване през октомври 1944 г.
139. План за агентурно-оперативни мероприятия по разработка „Топола”, София, 7
август 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1264, л. 216-216 гръб
С оглед изясняване действията на обекта като ръководител на БПЦ и водената от
него вражеска дейност се набелязват мероприятия.
140. Предложение за установяване контакт с Патриарх Кирил, София, 12 юли 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1266, л. 126-129
Предвид интереса на Държавна сигурност към оглавяване на БПЦ се предлага установяването на контакт с патриарха. В резолюцията на документа подписана от
министъра на вътрешните работи е отбелязано: „Не. Необходимо е да се изясним по
принципния въпрос – кой ще оглавява и ръководи църквата”.
Митрополит Софроний Великотърновски
141. План за агентурно-оперативни мероприятия по разработка „Лъв”, Велико Търново, 10 януари 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 77 (ВТ), л. 2-3
Предвижда се пълно проучване на миналата му и сегашна дейност; изясняване на
всички негови връзки; проучване на лице от митрополията, както и от средите на
свещениците с цел вербовка.
142. Справка за проведеното техническо мероприятие „Янтра” на митрополит Софроний, Велико Търново, 4 ноември 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 76 (ВТ), л. 34-35
Информира за протоколираните и записани разговори, като се отбелязва, че те са чисто служебни и нямат оперативна стойност за органите на ДС. Направени са изводи.
143. План за мероприятия, които ще се проведат от ОУ на МВР – Велико Търново,
София, 11 февруари 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 75 (ВТ), л. 86-87
Предвижда изземане по агентурен път на документ; документиране на речи; установяване назначаването на вражески елементи в митрополията.
144. Двадесет и пет години от светителството на митрополит Софроний в търновска
епархия, [октомври 1960 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 75 (ВТ), л. 215-220
Документът съдържа биографични и професионални данни за митрополит Софроний.
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145. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ЛАР „Лъв”, Велико Търново, 24 ноември 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 76 (ВТ), л. 84-87 и гръб
Информира за това, че основните направления на водене на разработката са ограничаване и пресичане на вражеската и религиозна дейност; документиране на контрареволюционната агитация и пропаганда, както и установяване на връзките на
обекта.
Митрополит Неофит Видински
146. Писмо до служба ДС – Видин, София, 23 септември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 18
Отправено е искане да се подбере агент за вербовка в митрополията, както и да се
обезпечи с агентура и разработва групата свещеници около митрополита.
147. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ГАР „Монах”,
Враца, 8 септември 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 50-51
Предвидени са вербовка на агентура и документиране на дейност на владиката.
148. Рапорт-заключение, Враца, 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 42
Иска се разрешение за провеждане на мероприятие „Тополница”.
149. Заключение по разработка „Монах”, Видин, 18 септември 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 154-155
Предвид, че не са събрани доказателства за провеждане на организирана вражеска
дейност против народната власт освен изказвания се стига до заключението, че разработката трябва да бъде закрита. Обектите по нея да продължат да се водят по
отчета с дела.
Митрополит Паисий Врачански
150. Справка за митрополит Паисий, София, 27 септември 1952 г.2
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 1, л. 28-30
Биографични и професионални данни за митрополит Паисий, за неговата дейност
преди и след 9 септември 1944 г. Споменава се, че той оглавява реакционната група в
Св. Синод.
151. Писмо до окръжно управление МВР – Враца, София, 7 март 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 2, л. 144
Иска се чрез агентура и предани на партията хора да се изяснят и документират
вражеските изказвания на митрополит Паисий по време на неговите проповеди.
2

Документът е създаден през септември 1952 г., но е дописан с постъпили нови данни през юли 1963 г.
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152. План по Наблюдателно дело „Звън”, София, 31 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 1, л. 43-44
За ограничаване влиянието на митрополит Паисий сред духовните среди се изготвя
план. Набелязаните мероприятия включват осуетяване на следващо негово избиране
за член на малкия състав на Св. Синод, обграждане с агентура и провеждане на технически мероприятия. В допълнение на плана, е записано: „Мероприятията по Паисий следва да бъдат насочени главно към изясняване и документиране на миналата
му и настояща вражеска дейност, като се обърне особено внимание на връзките му
[с бившия председател на Бундестага]. След набиране достатъчно компроматериал
ще се действа за изгонването му от малкия състав, а с това ще нанесем решителен
удар върху реакционното крило, което ръководи. Имаме подкрепата на патриарха и
някои лоялни владици. Ще създадем условия за избиране в малкия състав евентуално
на агент [на службата]”.
Митрополит Филарет Ловчански
153. Справка за Ловешкия митрополит Филарет, [София, януари 1952 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 750, л. 123-124
Данни за дейността на митрополит Филарет.
154. Постановление за пререгистриране на дело, Плевен, 27 март 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 750, л. 150-152
С цел уеднаквяване на данните за митрополит Филарет и за съвместна работа за
изясняване на неговата вражеска дейност се открива активна разработка.
Митрополит Борис Неврокопски
155. Рапорт-заключение за откриване на досие, София, 28 април [1946 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 1
Поради високия пост, който заема в църковната йерархия и вражеската дейност,
която развива се налага откриването на контролно досие.
156. Рапорт за митрополит Борис, София, 4 януари 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 20
Съдържа биографични данни и информация за вражеската му дейност.
157. Доклад за убийството на Неврокопски митрополит, Петрич, 12 ноември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 39-40
Информира за станалия инцидент, при който е убит митрополит Борис.
Митрополит Арсений Пловдивски
158. Постановление за откриване на дело, Враца, 26 май 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 1-2
Предвижда се откриването на дело за изясняване характера на връзките и дейността на обекта при комуникацията с чужденци.
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159. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия, Враца, 26 май 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 3-5
Предвидени са агентурно-оперативни и технически мероприятия.
160. Предложение за пререгистрация на дело, Враца, 27 април 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 87-88
Предвид на това, че постъпилите данни за обекта не отговарят на истината и с
оглед контролиране на връзките му в бъдеще се предлага пререгистрация на делото.
161. Предложение за прекратяване на делото, София, 31 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 237-238
Поради липса на данни за вражески прояви, представляващи интерес за Държавна
сигурност се предлага делото, заведено на епископ Арсений да бъде прекратено и
свалено в архив.
Митрополит Андрей – САЩ, Канада и Австралия
162. Постановление за завеждане на активна разработка по линия на духовенство, София, 8 февруари 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 1-4
Поради това, че епископ Андрей е невъзвращенец и близък на емигрантските групировки се взема на активна агентурна разработка по линия на православно духовенство. За разкриване на дейността му насочена срещу Народна република България и
връзките в страната и чужбина се предвижда провеждане на агентурно-оперативни
и технически мероприятия.
163. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ЛАР „Змия”, София, 18 април 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 15-17
В мероприятията се предвижда епископ Андрей бъде поканен в България за изясняване на отношенията между БПЦ и православната епархия в САЩ. В плана са залегнали и мероприятия за изучаване на близки на епископ Андрей.
164. Докладна записка за мнението на ДС за признаване на Андрей, София, 14 декември 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 33-34
Изразено е мнение за това, че към настоящия момент не е добре да се признае официално епископ Андрей, поради опасност от отблъскване на част от свещениците
свързани с Македонската патриотична организация.
165. Справка за посещението на Андрей Велички в България, София, 14 юли 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 7, а. е. 7, л. 29-42
Информира за положението на православната църква в САЩ и отношенията с Македонската патриотична организация. Направен е извод, че посещението му в страната е било полезно. Изяснени са причините, характера, размерите и евентуалните
последици от разкола както и мерките, които трябва да се вземат за укрепване на
епархията в Америка.
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166. Докладна записка за положението на аг. „Христов”, София, 19 февруари 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 2 (ЛД), л. 19-20
Предлага се посредством агентура и доверени връзки да се въздейства на Св. Синод
да не приема оставката на аг. „Христов” и да се направи всичко възможно за помирение между българските духовници в САЩ.
167. Докладна записка за работата с „Христов”, София, 22 януари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 2 (ЛД), л. 163-166
Предвид ръкополагането му в епископски сан и по-добрите възможности за бъдеща
работа в епархията в САЩ са му поставени задачи за изпълнение.
168. Доклад до съветските другари: „Справка относно работата с „Торис”, София, 16
септември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 4 (ЛД), л. 171-173
Информирани са, че от направени беседи, комбинации и оперативно-технически мероприятия се правят изводи, че работата на „Торис”, като агент е известна на разузнавателните среди в щатите. Изразява се позиция, че е целесъобразно да бъде изведен
от Америка.
169. Справка за работата с „Торис” за периода 1966-1977 г., София, 9 декември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 4 (ЛД), л. 184-191
Информация отнасяща се до дейността на ОР „Торис” за периода на неговото пребиваване в САЩ и контактите му с определени лица. Предлага се да се вземат необходимите мерки за изтеглянето на „Торис” и оставането му в България.
170. Предложение за уволняване служител от секретния щат на ПГУ – ДС, София, 9
ноември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 42-45
Предлага се да бъде уволнен от секретния щат на ПГУ – ДС и да се организира завръщането в страната за постоянно на ОР „Торис”.
171. Предложение за налагане запрещение за излизане зад граница, София, 23 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 63-64
Предлага се да бъде наложено запрещение за излизане зад граница за срок от пет години и да не се разрешава завръщане в САЩ на бившия оперативен работник.
172. Доклада записка за проведени срещи с „Торис”, София, 26 декември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 111-113
На срещите е уведомен за решението да не се завръща в САЩ, поради неговата безопасност и му е отнет чуждестранния паспорт. Обещана му е помощ за уреждане
на неговото положение за работа и жилище. Официалната версия, която трябва да
поддържа е здравословни проблеми.
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173. [Информация за положението на епископ Симеон], [София, края на 1978 – началото на 1979 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 216
Във връзка с положението на епископ Симеон да се дава отговор, че той е „получил
сърдечни смущения, което е наложило да му се окаже медицинска помощ и да остане
на лечение в НР България”.
174. Справка, Вашингтон, 17 април 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 4
Съобщава се за подозрения, че епископ Симеон е бил отровен.
175. Докладна записка до заместник-началник на ПГУ – ДС, София, 23 април 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 199-202
Информира за обстановката при обсъждането на бъдещия пост на епископ Симеон.
176. Докладна записка за среща с Патриарх Максим, София, 20 ноември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 149-150
На срещата е дискутиран въпроса за служебното положение на епископ Симеон. Набелязани са стъпките за решаването на този въпрос.
177. Докладна записка за командировка в Унгария, София, 21 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 137-138
Свързана е с уреждане на юридическия статут на епископ Симеон пред Дирекция на
изповеданията на Унгарската народна република.
178. Справка за задачите с унгарските другари по „Торис”, [София], 1 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 243
Предвидено е системно наблюдение за контакти с американски дипломати и граждани; контрол на неговата кореспонденция; предоставяне на информация за престоя му
в трети страни; обграждането с агентура.
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List of documents
with annotation
Chapter І
State Security activities with regard to the clergy in the country
1. Report to the Head of Religions Denominations, Sofia, April 29, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 463-471
In fulfilment of an order, information on the heads of the Bulgarian Orthodox Church, the
Catholic, the Uniate, the Armenian Gregorian, the Israeli and the Evangelical denominations
in the country is presented.
2. Instruction regarding the work on clergy and sects, Ruse, May 9, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2, л. 31-33
Making all priests, parishes and churches known; A detailed investigation of the members
of the Church Board for purposes of recruitment; Acquiring agents from the clergy circles
by targeting efforts at younger people.
3. Report on the activity of division ‘Clergy’ for 1954, Sofia, January 11, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1073, л. 1-7
Informs on the operational work of the agents. Conclusions have been made that the
Orthodox Church and the other religious communities have activated their activity. An
opinion is expressed that this strengthening hinders the fight of the party against ‘religious
delusions’.
4. Circular letter regarding the work on clergy, Plovdiv, March 16, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 57 (Пз), л. 6-6 гръб
The enemy contingent with respect to the clergy is ordered to be established, registered and
secured by agents.
5. Decision of the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party
for enhancing and improving the atheistic propaganda, Sofia, December 26, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 262-265
It obligates party committees and organizations to expand and strengthen the atheistic
propaganda. To this purpose, trained speakers should be involved, including all public,
cultural, educational and ideological organizations and institutes in the country to promote
the new socialist holidays. Special attention is paid that the Ministry of Culture, the
Bulgarian Academy of Sciences, the Bulgarian Writers' Union, the National Library and
the Committee on Religious Denunciations to take part in this event.
6. Information on the implementation of the Decision of the Central Committee of the
Bulgarian Communist Party on enhancing the anti-religious propaganda and the tasks
fulfilled by the Third Office – State Security, Sofia, June 30, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1680, л. 1-5
The recruitments and actions taken by the different faith communities are reported. The
recruitment of new agents is foreseen to continue as well as the reinforcement of demoralizing
processes with regard to religion.
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7. Overview of characteristic enemy actions amongst clergy and the tasks of State
Security authorities in this respect, Sofia, July 10, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 126, л. 32-47
An in-depth analysis of the state of clerical work in the country is made. Based on it,
the State Security authorities must intensify their work towards acquiring some new
qualitative agents among the religious communities, who are authoritative spiritual figures.
Organization of Effective Surveillance. Strengthening the work on compromising and
discrediting fanatic and authoritative spiritual faces and pastors. Existing clashes among
members in central and local leadership of churches and sects to be used. Strengthening the
interaction with the Party, Komsomol, Fatherland Front organizations, the Atheist’s Home,
and other institutes with a view to assisting the atheistic propaganda and interfering with
the possibilities of attracting new adherents to religious communities. Materials are to be
provided for exposing clergymen through the local and central printing media.
8. Circular letter, [Blagoevgrad], February 11, 1966
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 8в, а. е. 21 (Бл), л. 49-50
Some events are planned to be held in the region of Blagoevgrad in order to prevent the
enlargement and the strengthening of the influence of various churches and sects.
9. Decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party, Sofia, January 24, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 13в, а. е. 23 (Бл), л. 59-61
Some measures are planned for the further improvement of the activities on the atheistic
education of workers.
10. Information on violation of the Law on religions, Sofia, May 11, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 262, л. 1-2
Providing information on the violations, an amendment to the Law is proposed because it is
considered outdated and does not contain penal provisions and sanctions for offenders. It
foresees that the State Security authorities, together with other organizations, will continue
and in the future to carry out measures for the limitation of the activity and disclosure of the
overseas religious representatives and headquarters.
11. Issues proposed by the Sixth Office – State Security, to be placed at the meeting of the
leadership of the Ministry of Interior with the representation of the Sofia City People’s
Council (SCPC), Sofia, March 30, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 392, л. 34-36
It is proposed, in the struggle against religion and hostile activity of the churches, secular
rituals at weddings, baptisms and funerals to be created and validated. The new civil
rituals should be held with the respective solemnity that is characteristic of the lifestyle and
customs of the population. It is planned to move churches and monasteries away from the
central parts of the populated places, as well as to build more youth clubs and specialized
establishments.
Chapter ІІ
Bulgarian Orthodox Church
12. Letter to the Rector of the Pastoral-Theological Institute, Sofia, February 17, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 458
The letter informs that the Holy Synod does not allow the sections of the Workers Union and
the agricultural youth union at the institute to be established.
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13. Plan of activities of the churchmen to the Bulgarian Orthodox Church, [Sofia, 1946]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 6-9
A characteristic is made of every member of St. Synod. Events are planned for the
opening of dossiers; financial audits; surveys and investigations on the spot, making use
of the contradictions between the groups in the church hierarchy. The establishment of
‘Septemvriichche’ organization in primary schools is envisaged as opposed to the inclusion
of students and the lessons on religion.
14. Report by the Minister of the Interior to the Prime Minister, Sofia, [after January 21,
1947]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 582, л. 3-5
It provides information on the incident of Epiphany, in which the Exarch makes remarks to
the guards. In the opinion of the Foreign Minister, Kimon Georgiev, despite the fact that the
security was the same as the previous year, there was an overacting on behalf of the chief
of the security staff.
15. Report on the investigation of the Holy Synod and preparation of candidates for
recruitment, Sofia, March 25, 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 1-3
Provides information on the members of the Holy Synod. An opinion is expressed that it is
important for the State Security to have agents from the circle of the bishops, which allowed
them to be aware of everything related with the clergy.
16. Letter to the prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria from the Head of
Religious Denominations, April 21, 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 563, л. 4-5
It provides information in the existing case file between the Ministry of Foreign Affairs
and the Religions Denomination and the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church.
A request is placed for the ministers to be informed that the Holy Synod is not a body that
can have contacts with their agencies, and these contacts should only be done through the
Ministry of Foreign Affairs.
17. Letter to the school principal in the village of Zchelezino, Ivailovgrad region, Plovdiv,
November 11, 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 19
It concerns the teaching of religion at school.
18. Report about the Eparchy in the USA, Sofia, February 27, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 28
Informs about the election of Bishop Andrey Velichki as Metropolitan of the Bulgarian
Eparchy in America.
19. Copy of an extract from minutes No 21 of a meeting of the Holy Synod of the Bulgarian
Orthodox Church dated April 8, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 71-73
The discharge of Bishop Andrei Velichki from the post of the Bulgarian Orthodox Eparchy
in North and South America and Australia is debated at the meeting. The proposal is made
by the Prime Minister of the People's Republic of Bulgaria.
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20. Copy of the 28th Decree of the Council of Minister of the People’s Republic of Bulgaria,
Sofia, September 17, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 14-14 гръб
The ban on the participation of priests and church officials in the unified public and political
organization ‘Fatherland Front’ is repealed. It confirms the unanimous decision of the Holy
Synod of the Bulgarian Orthodox Church upon accepting the resignation of the former
Exarch Stephen and settles the issue of his settlement outside the territory of the Sofia
Spiritual Eparchy. The restoration of the patriarchal dignity of the Bulgarian Orthodox
Church is generally approved.
21. Letter to the Ministry of Foreign Affairs, Religious Denominations Directorate, Sofia,
October 23, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 50
It is mentioned that school authorities chased students who attend liturgies or wear crosses
and religious medallions. For this reason, assistance is sought to protect the freedom of
religion.
22. Letter to the Ministry of Foreign Affairs, Religious Denominations Directorate, Sofia,
December 8, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 47
The Ministry's assistance is required for the clarification of a case with a detained priest
who is sent to a Labour-educative school (LES) without good reasons.
23. The Bulgarian Orthodox Church in the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, December
9, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел I, л. 6-12
Informs about the current state of the Bulgarian Orthodox Church. Finally, it is mentioned
that ‘there is a chance of it becoming a truly democratic people's church in the near future,
because it stands firm in providing unlimited support to all the actions of the government.’
24. Report on the removal from office of Metropolitan Andrey, Sofia, April 13, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 87-88
It is connected with the meetings of the Holy Synod, where the removal from office of
Metropolitan Andrey is discussed, and it was pointed out that this action was dictated by
Georgi Dimitrov’s decision. It is believed that the Holy Synod does not mind Metropolitan
Andrey, but he executes the instructions.
25. Copy of circular letter of the Holy Synod, Sofia, April 20, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 58
It informs that the retirement of Parish priests should take place when they are no longer
able to fulfil their duties and when there are candidates available for them to be replaced.
26. Letter to the Ministry of Foreign Affairs, Sofia, May 11, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част II, л. 50
The assistance of the Ministry is sought to make a request to the Ministry of Interior and
the National Council of the Fatherland Front to instruct its subordinate bodies not to allow
the holding of meetings involving priests without the knowledge of the Eparchy authorities.
Such acts of the civil power are considered evading and neglecting the church order.

Из архивите на ДС
52

27. Proposal regarding the taking of measures for the democratisation of the Bulgarian
Orthodox Church, Sofia, August 3, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 30-33
The document speaks of changes in the ranks of the Holy Synod and purges at the top of the
church. Key positions are expected to be taken by trusted clergymen and lay brothers of the
Fatherland Front. Attention is to be paid to the preparation of real Fatherland Front staff
by revising the curricula at the spiritual educational establishments.
28. Letter to the Ministry of the Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia,
August 30, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 5
Informs that the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party
considers the proposals for the democratization of the Bulgarian Orthodox Church to be
untimely. State Security is to act on church matters only with the consent received on behalf
of PB.
29. Letter to the Ministry of the Interior, State Security Directorate, Sofia, October 11,
1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 41
Detailed information is required about senior officials at the Bulgarian Orthodox Church
with a view to their remaining or their removal from office in the future. Among the names
is that of Archimandrite Maximus, the coadjutor of the Bishopric of Ruse, who is expected
to be sent to Moscow as a head of the Bulgarian church subdivision.
30. Report by the Head of Religious Denominations to the Minister of the Interior, Sofia,
November 14, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част I, раздел III, л. 9-14
A draft programme for the reorganization and democratization of the Bulgarian Orthodox
Church is proposed. The draft provides for a correction of the draft statutes; reorganization
of the church court; abolition of charity work. With regard to the educational activity of
the church, an opinion is expressed that the two seminaries should merge into one, the
priesthood school is to be closed and the curriculum revised. The number of the existing
eparchies is to be reduced and a head of the church to be elected – a Patriarch.
31. Report to the President of the Council of Ministers on an inspection in Bachkovo
Monastery with regard to a possible settlement of Sofia Spiritual Seminary there.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1680, л. 1-3
There is an opinion that the two seminaries (Sofia and Plovdiv) have a higher admission of
students than the necessary number for the country, which is why they can be merged into
one.
32. Reference regarding a circular letter issued by Sofia Bishopric for collecting detailed
information from the priests in their parishes, Sofia, July 8, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1582, л. 6-7
It informs that all presidents of church trustees must immediately prepare and provide a
planned map of the areas around the respective temples. The State Security opinion on this
issue is that collecting this information, which is of a confidential nature, is required by a
spy enemy head office.
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33. Special communication, Sofia, September 2, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1582, л. 8
It expresses dissatisfaction and protest on behalf of the Orthodox priests in connection with
a circular letter from the Holy Synod, which does not allow for a second marriage and
change in the priests’ apparel.
34. Letter (circular) to Parish priest, Ivailovgrad, September 2, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 33
The priests are encouraged to take part in the celebration of 9th September.
35. Letter to State Security regional offices – Stara Zagora, Sofia, [before September 30,
1951]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 4, част III, л. 503
Security and good order are sought, as well as prevention of hostile acts with regard to the
conducting of elections for eparchy electors. Only persons who are positive to the people's
power or to the associates of the State Security Service are to be elected as such.
36. Letter to the Prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, January 26,
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 22, л. 203
In connection with the new urban plan, which envisages the demolition of the ‘St. Nedelya’
Cathedral, a requested is placed for its preservation.
37. Circular letter to the heads of the regional offices of the Ministry of Interior in the
country, Sofia, March 8, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 1
It is related to the holding of elections for Eparchy councillors and delegates of the Church
and People's Council, who must elect a Patriarch of the Bulgarian Orthodox Church. In
this connection, it is necessary to investigate the candidates identified, the inappropriate
and undesirable should be eliminated. It is envisaged that measures are to be taken for the
inclusion of agents within the composition of the delegates.
38. A letter to the head of the regional office to the Ministry of Interior – Ruse, Sofia, July
7, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 1, л. 121
In connection with a decision of the Holy Synod for conducting refresher priesthood courses
the inclusion of State Security staff required, who will have to monitor for hostile speeches
and actions.
39. A special communication about the struggles in Holy Synod on the occasion of the
approval of the Metropolitan of Nevrokop, Sofia, 27 September, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 14, л. 136-138
It informs about the existence of two groups in the Holy Synod and the controversy between
them upon the approval of the Metropolitan of Nevrokop.
40. Reference regarding telegrams sent against Metropolitan Joseph, Sofia, October 16,
1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 951, л. 12
It contains evidence that persons on leading positions in the Priesthood Union managed to
influence priests from Varna to send telegrams compromising Metropolitan Joseph in order
to thwart his possible election as Patriarch.
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41. A letter to the assistant Minister of Interior, Sofia, January 10, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 180
It informs that Bishop Pimen is canonically approved as the Metropolitan of Nevrokop and
with regard to the decision of the Holy Synod a church and people’s convocation for the
election of the Patriarch to be convened on May 8, 1953.
42. Plan on the operational activities of the agents of division ‘clergy’ with regard to the
election of Metropolitan Cyril as Patriarch, Sofia, February 9, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 175-179
A number of operational activities of the agents are proposed to be conducted in order
to secure the election of Metropolitan Cyril to the Patriarch and to counter any attempts
to break the election. Measures have been identified with regards to the Bishops of the
Metropolitan Paisios Group; the former Exarch Stephen; The priests and professors from
the Seminary and the Priesthood Union.
43. Opinion on the report of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church on the
establishment of independent church archives, Sofia, February 16, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 2
A position is stated that there is no necessity for the existence of a specialized church
archive.
44. Letter to the Council of Ministers of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, February
17, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 1
An opinion is expressed that it is inappropriate for a separate church archive to be crated.
45. Report by the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church with regard to the
submission of the archive to the State Archives Fund, Sofia, March 10, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3062, л. 3-4
By decision of the Holy Synod a request is addressed to the Prime Minister of the People's
Republic of Bulgaria, which contains reasons and opinion is expressed that it is good for a
church archives fund to be established.
46. Special communication, Sofia, May 11, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 20, л. 330
It provides information on the outcome of the election of a Patriarch and his inauguration.
47. Letter to the Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, June 8,
1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 32
As a resolution of the document, Valko Chervenkov notes: ‘The list was given to me by the
Patriarch with a request to release him at our convenience, as he expressed himself. Give
me a report for each one separately to see what we can do.’
48. Letter to the Minister of the Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, July
3, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 1
It is related to the clergymen in prisons and labour-educative school of whom a list has to
be made to include those who can be pardoned.
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49. Letter to Valko Chervenkov, Sofia, July 3, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3072, л. 3
A list is provided of persons being in prisons and labour-educative schools and who should
not be released.
50. Reference on the visits to churches on Easter, Sofia, April 15, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 567, л. 46
According to the author of the document, visitors to churches are divided by the following
principle: 1/4 religious, 1/4 go by habit, and the rest go out of curiosity or demonstrate their
hatred for the people's authority.
51. Reference on the religious rituals during the Easter holidays in the region of
Kolarovgrad, Kolarovgrad, April 25, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 7
It informs that visitors during the holiday are exclusively from the circle of the ‘former
people’. From a visit to a church in Omurtag, the operative worker mentions that many
Communists from different villages come to baptize their children in the city. In turn, locals
go to other places because the authorities take them to task. It is noted that the church is
free only in words, because when a servant goes to the temple, he is dismissed immediately.
52. Reference on the operational status of the agents, the forms and methods of subversive
acts of the enemy through the Orthodox clergy, Sofia, May 28, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 1-5
It informs on the number of clergymen, the enemy contingent, the military cases and the
agents available. Data on the ‘hostile activity’ conducted by the clergy against the actions
of the Communist Party.
53. Special communication, Sofia, November, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 78
It informs about the act of a chairman of the Labour Cooperative Farm, who without a
permission broke the lock of the newly built church in the village and stored the production
of corn in it.
54. Reference with regard to a proposal for performing liturgies in Bulgarian, Sofia,
January 19, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 95
It is clear from a technical event held that the Metropolitan of Sliven, Nicodemus proposed
that the performing of liturgies to be done in Bulgarian and not in Church – Slavonic
language, which is incomprehensible and is the reason for the outflow from the church.
55. Proposal with regard to activity of ‘Duhovna Kultura’ magazine, Sofia, January 25,
1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 16, л. 53-54
With regard to articles published in ‘Duhovna Kultura’ magazine the leadership of the
Ministry of Interior has to propose to the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party to authorize one of its editorial office to reply to those writings.
56. Letter to the regional office of the Ministry of the Interior – Blagoevgrad, Sofia,
February 27, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл), л. 23-24
It is about improving the operative activities of the agents related to the clergy in compliance
with the ministerial orders. It is ordered to establish, register and secure by agents the
enemy contingent; to strengthen the work of the monasteries; to acquire agents from the
circles of the higher clergy.
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57. Reference on the Orthodox Church in Bulgaria, Sofia, April 24, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 16, л. 138-139
Information is provided on the structure and organization of the Bulgarian Orthodox
Church; data on the enemy contingent and the agents of the Orthodox clergy.
58. Report related to the Seminary, Sofia, October 25, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 568, л. 13
It informs that the part-time students from the Seminary are not allowed to attend the 9th
September manifestations because their attention should be focused on the educational
process.
59. A letter to the district chiefs of the Ministry of the Interior, Burgas, December 7, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 52 (Бс), л. 27
It informs about a plan for investigation approved through agents, a coded method and a
secret search of the libraries of the bishops, vicars, the churches and the monasteries in the
country. Proposals for conducting such controls are requested to be prepared.
60. Special Announcement on the burning of the iconostasis of the church in the village
of Kozarevets, Stara Zagora from unknown persons, Stara Zagora, 14 February 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1271, л. 78-78 гръб
Events are identified to reveal the culprit for lighting the iconostasis of the church. The
suspicions of State Security are that it done by local party members.
61. Report on the forthcoming printing of articles with reactionary content in the
newspaper ‘Tsarkoven Vestnik’, Sofia, February 18, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 567, л. 69-70
By informing about the contents of the articles, it is proposed all necessary measures to be
taken and the newspaper to be stopped.
62. Letter to the regional chiefs of the Ministry of Interior, Burgas, April 10, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 52 (Бс), л. 8
In order to interrupt the dissemination of incriminated literature by the clergymen, a check
and clearance of the church libraries is planned.
63. Circular letter to the regional chiefs of the Ministry of Interior, Sofia, April 23 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 869, л. 59-61
In connection with the decision to strengthen the atheistic propaganda, more active
operational events of the agents are planned. Attention should be directed at compromising
the reactionary clergy and the attracting loyal and patriotic priests.
64. Circular letter of the regional chief of Ministry of Interior – Ruse, May 7, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2, л. 244-248
In connection with the implementation of the decision of Politburo of the Central Committee
of the Bulgarian Communist Party on anti-religious propaganda, the activation of the
clerical and operative work on the clergy and the sects for the conduct of the discursive
events is envisaged.
65. Reference on the events carried out with regard to the sanctification of a church,
Tervel, May 21, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 566, л. 32-32 гръб
Church choir to participate in sanctification of a church due to the announced quarantine
following the outbreak of bird disease.
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66. Reference on incriminated literature of the Orthodox Churches confiscated in the
region of Stara Zagora, Stara Zagora, October 8, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1271, л. 92-94
It provides information about literature and data, found and seized, on priests who will be
prosecuted. The latter are accused of being enemy elements and have failed to comply with
the government and metropolitan regulations for cleansing church libraries from books
with fascist content.
67. Letter to the Ministry of the Interior, Office III, Division I, Kolarovgrad, May 20,

1959 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 51
It informs about a beating of a priest on behalf of the representative of the village of Pisarevo
in the presence of a State Security agent.

68. Telegram to Metropolitan Joseph, Varna, June 28, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 52
It informs on the beating and the fact that the Metropolitan was threatened by the Ministry
of the Interior authorities not to seek his right against their officers. Thread were made that
he may have caused the police beating.
69. Opinion about a priest, Sofia, November 24, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, л. 60
The position of Office III – State Security is that he must be put on trial for writing poems
against people’s power and mocking the activity of the Fatherland Front.
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70. Report on the misuses disclosed in the Bulgarian Orthodox Church, Sofia, June 22,
1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 19, л. 60-64
Informs that investigation and lawsuits related to the disclosed misuse are being used for
operational purposes by the State Security.
71. Letter to the chief of the regional office of the Ministry of the Interior – Burgas, Sofia,
October 18, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 763 (Бс), л. 83
He informs that ‘event 9’1 perceives the priest's intention to ‘throw the cassock’. It is
proposed that the regional office of the Ministry of Interior – Burgas takes advantage of the
case and that it will be organized with a lecturer who will deliver an anti-religious speech
among religious people and citizens, as well as an article to be issued in the press.
72. A letter to the regional office of the Ministry of the Interior - Burgas, Vratsa, March
9, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 763 (Бс), л. 89
Operational activities of agents are requested to be carried out in the region for discouraging
those who study in the Seminary.
73. Report of a conversation with a priest, Gotse Delchev, April 4, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2 а. е. 9 (Бл), л. 198
It is connected with a conversation with an Orthodox priest, who wants to abandon his
spiritual activity if he was offered the right job in order to be able to endure.
1

Control over the correspondence, which is of an operational interest to the Ministry of the Interior
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74. A letter to the chief of the regional office of the Ministry of Interior – Ruse, Sofia,
December 27, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
In connection with the election of the Metropolitan of Ruse it is necessary that data is
collected in order to be used with regard to the activity of the candidates.
75. Report to the regional committee of the Bulgarian Communist Party, Ruse, January
30, 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
One of the favourites of the Ministry of Interior is proposed for approval, of whom opinion
is expressed that if he was elected Metropolitan, he would pass the policy of the party and
the government.
76. Letter to the regional office of the Ministry of Interior – Razgrad and Silistra, Ruse,
February 17, 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс), част 2
In connection with the elections for the Metropolitan of Ruse Eparchy, it is required that the
agents are instructed and the trusted associates are to conduct a campaign in favour of a
certain candidate.
77. Circular letter [No 5291] of the Ministry of Interior to the chiefs of the regional offices
in the country, Sofia, September 4, 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 51-51 гръб
It is related to the search for hidden gold and silver coins and other values. The following
is ordered: measures are to be taken to carry out non-verifiable checks by agents in a coded
manner and where values are found they must be seized for the benefit of the state. The
precious objects are to be made known and everything necessary to be done for their filing
and preservation. The events should be conducted carefully, in compliance with the laws of
the country and the requirements for freedom of religion.
78. Reference on the Macedonian emigration and the Orthodox clergy in the United States
and Canada, Sofia, October 13, 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 7, а. е. 7, л. 17-22
It informs about the status of the Bulgarian Orthodox Church in the United States and
Canada, the relationship between the emigrant circles and Bishop Andrew. It is mentioned
that the Central Committee of the Bulgarian Communist Party has a position on the
recognition of Bishop Andrew, which would help to strengthen the diocese against the
aspirations of other Orthodox churches. It is also planned priests to be sent to the United
States, as well as a suitable assistant and a possible deputy.
79. [Information] concerning the overseas representations and properties of the Bulgarian
Orthodox Church, [Sofia, 1964]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-710, т. 1, л. 220-222
It contains information about church properties abroad and the priests who serve them.
80. Circular letter to the chiefs of the regional office of the Ministry of Interior, Blagoevgrad,
January 7, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 25в, а. е. 32 (Бл), л. 83
There is a secret inspection of all the golden books in the churches in the region, considering
the fact that there is evidence of written enemy thoughts against the party. It is necessary
to find the authors urgently and if there are priests among them who systematically slander,
then they must be offered for dismissal.
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81. A letter to the chief of the regional office of the Ministry of Interior – Blagoevgrad,
Razlog, January 24, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 25в, а. е. 32 (Бл), л. 87
Informs about a secret inspection of the golden books, which did not establish any enemy
writings.
82. Information by agent ‘Sasho’ regarding the comments made in connection with a
decree published regarding the free of charge funeral in Bulgaria, Ruse, August 12,
1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 211, л. 206-208
It is believed that the decree contains an element of struggle against the church in order to
liquidate the church funeral, as it was the case with marriage.
83. A letter to Sophronius, Metropolitan of Ruse, village of Archar, Vidin region, August
12, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 211, л. 209-210
The letter expresses a priest's concern that occurred after the publication of the decree
on the funeral expenses, borne by the state. An opinion is expressed that this is a purely
ideological struggle and a proposal is made to the Holy Synod to do the same, namely to
free the parishioners of charge at funerals.
84. Proposal for the development of an object for preparation of a sharp event, Sofia,
November 9, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859, л. 7-9
It is proposed an Ecumenical Patriarchy development project to be initiated for the carrying
out a sharp event - burning or attempting to burn down in order to worsen Turkish-GreekAmerican relations.
85. Passage from a letter, Б. м., [December 1970]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859, л. 19
It is notified that full investigation of an object is required – the Ecumenical Patriarchate,
with a view of conducting a special event as: burning, blasting or making smell.
86. References on the state of religious rituals and other religious activities in the region
of Blagoevgrad, Blagoevgrad, November 16, 1971.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл), л. 3-5
It informs about a significant increase in church rituals such as: baptisms, marriages, and
burial services, as well as raising the incomes of the church. In order to reduce the church
influence, it is suggested to: hinder the appointment of young priests; more active struggle
against religious rituals; activating atheistic propaganda, especially among young people;
restricting the economic activity of churches.
87. Warning written statement, Blagoevgrad, January 17, 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл), л. 123
A clergyman is warned not to slander in the future responsible state and party officials and
if he continues on doing it, he will be prosecuted.
88. Information on the participation of citizens in religious Easter holidays, Sofia, May
22, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 486, л. 104-106
It contains data on the visits of churches and monasteries during Easter holidays, with the
focus being on the presence of the younger visitors.
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89. Plan for carrying out of operational events of agents for the election of a Metropolitan
of Vratsa Eparchy, Pleven, June 2, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 134-135 и гръб
Some events are planned for assisting the election of Kalinik as a Metropolitan.
90. Telegram to office VI – State Security, Pleven, July 26, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 152
After the election of the bishop of a Vratsa Eparchy on the part of the Regional Committee of
the Bulgarian Communist Party – Pleven, it was stated that if Arsenius was to be approved
as a bishop, the transfer of the settlements to the Lovech Eparchy will be requested.
91. Plan for conducting operational and technical events for securing the election of the
Metropolitan of Vratsa, Vratsa, August 19, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 137-142
In order to ensure the election of the candidate nominated by the Committee of Religious
Denominations, it is envisaged that measures aimed at compromising the voters should be
carried out as such, and that appropriate persons should be identified in order to support
the certain nomination.
92. Report regarding the election of a new Metropolitan of Vratsa, Sofia, October 28, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 571, л. 114-115
He informs that, as a result of the measures taken, the election of the Metropolitan of Vratsa
has taken place in a normal and peaceful environment, and his approval by the Holy Synod
is forthcoming.
93. Letter to the chief of the regional office of the Ministry of Interior – Razlog, Blagoevgrad,
February 22, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 24в, а. е. 11 (Бл), л. 10
It is necessary to take operational and other measures to eliminate the tendency for many
students at schools and the Seminaries from the region of Blagoevgrad to enter the Seminary
and the Theological Academy.
94. Letter to the chief of the regional office of the Ministry of Interior – Razlog, Blagoevgrad,
April 22, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 24в, а. е. 11 (Бл), л. 31
In connection with the Easter holidays, measures are ordered to be taken for the prevention
of religious propaganda, processions, sale of candles and other religious souvenirs outside
the churches.
95. Information on the Easter rituals carried out in the region of Pleven, Pleven, May 13,
1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 919, л. 51-52
It provides information about the visits on Easter. It is noted that many visitors are young
people, as well as people working in the cultural institutions of the town. It is believed that
the visits are not dictated by religious affection, but such a phenomenon is disturbing. This,
in turn, necessitates the activation of the work of the State Security to limit and prevent the
commitment of the youth to the church.
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96. Information on the holding of the Easter holidays in the region of Blagoevgrad,
Blagoevgrad, May 19, 1978.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 50в, а. е. 43 (Бл), л. 174-176
It is pointed out that due to the great visit of the churches, especially by young people, one
can speak of the existence of religious beliefs among them, which are dictated by curiosity
and entertainment. This in turn increases the possibility of them falling under religious
influence.
97. Activities regarding the operation the Bulgarian religious communities in the USA,
Canada and Australia, Sofia, June 26, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 1, л. 31-34
It is proposed to appoint a bishop from Bulgaria to Canada; The establishment of
ecclesiastical municipalities and the return under the jurisdiction of the Bulgarian Orthodox
Church of the churches that had split off. The selection of the staff should be carried out by
the Holy Synod, and the preparation of the priests is to be held in the Seminary. It is planned
for senior clergymen to be sent on a mission to serve liturgies during the bigger holidays
and to help and inspire a patriotic spirit.
98. Basic principles for working with Bulgarian churches in the USA, Canada and
Australia, Sofia, July 23, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 1, л. 13-23
The document regulates the structure and the tasks of the overseas eparchies of the
Bulgarian Orthodox Church. It determines the way of selection, appointment and the
working conditions of the priests; the preparation, leadership and duties of the clergymen.
99. Report to the First Secretary of the regional committee of the Bulgarian Communist
Party – Blagoevgrad, August 24, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 265-268
It is concluded that during the last years in the region the activities of the Orthodox clergy
are marked by sustainability. It is mentioned that the measures against the religious
propaganda of the public and state bodies are unsatisfactory and measures of atheistic
education are offered to be taken.
100. Reference on a possible visit of a delegation of the Bulgarian Orthodox Church, headed
by Patriarch Maxim, 15 March, 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 170, л. 58-59
The benefits for the Bulgarian Orthodox Church from a possible visit to the United States
are reported, which would thus strengthen its position and counter the Western propaganda.
101. Memorandum, Sofia, April 4, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 237, л. 85-87
There was a consultation with Russian representatives with regard to a request from the
Greeks for the seal to be changed and the internal regulations of the Zoographic Monastery
to be amended by removing the name ‘Slavonic and Bulgarian.’
102. Report, Sofia, January 16, 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 2, л. 31
In connection with a conversation held with the head of the Acron Eparchy of the Bulgarian
Orthodox Church, a statement is expressed that it would be appropriate if the main center of
the Eparchy is removed to Chicago.
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103. Letter to the chairperson of the National Assembly of the People’s Republic of Bulgaria,
[Sofia, December 22, 1989]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 9 (РД), л. 123-130
Requests from the Holy Synod to the National Assembly, signed by all Metropolitans. It
is insisted that the future Constitution and the new Law on religions should include basic
principles guaranteeing full religious freedom. Regulated relationship between church
and state has to be established. Church and People's Council has to be held; the return
of nationalized property to monasteries and churches; the return of Sofia and Plovdiv
Ecclesiastical Seminaries again in their buildings, etc.

104. Traicho Kostov’s statement to the chairperson of the Priesthood Union, Sofia, June 16,
1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 28-29
It is connected with the visit of the church delegation in Russia, and special attention is paid
to the fact that it consists only of people with a negative attitude toward the Soviet Union. An
opinion was expressed that its composition has to be changed.
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105. Copy of ordinance No 183, Sofia, September 20, 1945
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 33
The Statutes of the Priesthood Union in Bulgaria is approved with Sofia as its main office.

Chapter ІІІ
Priesthood Union

106. Report to the chief of office ‘В’, division I – Sofia, Sofia, July 29, 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 80
It is related to the decision of the party members from the administration of the Priesthood
Union to lose credit of and change its president. For this purpose, the assistance of the
People’s Militia Directorate for sending a letter to the Managing Board of the Union. It
should be mentioned in the document that two of the newly elected priests are not approved
and should be replaced with their runners-ups, which will facilitate the replacement of the
president.
107. Copy of circular letter No 468 of the Priesthood Union, Sofia, May 20, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 29-32
The document states that the priesthood brotherhoods should be participate and help for the
establishment of ‘social, cultural and economic organizations’ by districts. All members of
the Priesthood Union must be loyal and respectful to the representatives of the Fatherland
Front. To be of help to the biennial economic plan and to actively engage in the youth brigade
movement.
108. Summary of the forthcoming Priesthood Union Congress, May 29, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 3, л. 134-137
An opinion is expressed that the Priesthood Union appears to be an important object through
which the Exarch can be hindered, and that its members can also be used for the demoralising
activities among the clergy. Actions are proposed for taking control over its leadership.
109. Telegram to the head of religious denominations, Ivailovgrad, March 22, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 25
Appreciation is expressed for the priests from Ivaylovgrad district for the cares provided on
behalf of the state for the Bulgarian Orthodox Church to become a ‘people's church’.
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110. Letter to the head of State Security – Petrich, Gorna Dzhumaya, October 11, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 9
It concerns the undertaking of the necessary measures for the presence of agents at Priesthood
Union Congress.
111. Activities plan for holding the ХХХII Priesthood Union Congress, Sofia, March 24,
1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 82-84
The local agents are planned to advocate for the most progressive priests to be chosen
delegated at the congress; a possible list for a managing board and a control committee to be
discussed; persons for recruitment to be identified.
112. Resolution of Ivailovgrad priesthood brotherhood, Ivailovgrad, March 31 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж), л. 11
At the annual meeting of the priests, a resolution was adopted which fully endorsed the
conducted by the Fatherland Front policy, the brigade movement and the Soviet Union are
admired, an appeal is addressed to the Holy Synod for solving the issue of regarding second
marriage.
113. Radiogram to all regions of the country, Sofia, September 2, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 6, л. 87
An inspection through agents working on the Orthodox clergy is requested in the priesthood
circles with regard to the possible favourite for the position of president of the Priesthood
Union.
114. Special communication, Sofia, September 30, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 282
It informs about the attitudes among priests in connection with the upcoming congress, where
the changes in clothing will be discussed, as well as the issue related to the second marriage
and the election of a new president of the Priesthood Union.
115. Proposal for the upcoming congress of the Priesthood Union and the changes that have
to be made with regard to the Managing Board, Sofia, October 5, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, л. 313-315
New names are proposed for the Executive Bureau. The new managing Board and Control
Committee to be elected at the initiative of the priests; Freedom is granted when solving the
issues regarding the second marriage and the change in the clothes.
116. Copy of a minutes of the Holy Synod, July 8, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 15, л. 88
Reflects the decision of the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church that the Priesthood
Brotherhoods Union will cease to exist, and its immovable property will be passed to the
Holy Synod.
117. Special announcement for comments in connection with the breakup of the Priesthood
Union
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 14, л. 125-128
It informs about the negative attitude to the closing of the Priesthood Union.
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Chapter ІV
Higher clergymen – attitude and commitment to the State Security
Exarch Stephen
118. Letter from Exarch Stephen to Michael, Metropolitan of Dorostol and Cherven, Sofia,
September 6, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 20-21
The letter announces the impossibility of the Exarch to continue to stand at the head of
the Bulgarian Orthodox Church, which decision has to be brought to the attention of the
government.
119. Report by the legation secretary at the Religious Denominations Directorate, Sofia,
September 6, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 40-43
It notifies on the breakup that happened during the meeting of the Holy Synod, after which
Exarch Stephen declares his resignation.
120. Letter to Minister of Interior of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, September 8,
1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 52
It notifies that the resignation of Exarch Stephen is accepted and the Holy Synod dismisses
him from the position of Exarch of Bulgaria and Metropolitan of Sofia.
121. Letter to the former Exarch of Bulgaria and Metropolitan of Sofia, Sofia, September
11, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 90
The letter notifies that his resignation was accepted and he is dismissed from the position of
Exarch of Bulgaria and Metropolitan of Sofia.
122. Letter from Exarch Stephen to the Holy Synod, Sofia, September 11, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 97-98
By the document he informs that he does not agree with him being dismissed from the position
of Metropolitan of Sofia, and wants the Holy Synod to change its decision.
123. Letter to the former Exarch Stephen, Sofia, September 13, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 138-138 гръб
The Holy Synod notifies that the decision concerning the dismissal of the Exarch from the
position of Metropolitan of Sofia is correct.
124. Letter to the Religious Denominations Directorate, Sofia, September 25, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 455, л. 310-310 гръб
He informs that an appropriate building is found in the village of Banya, Karlovo region, for
a future home of the former Exarch Stephen.
125. Letter to the former Exarch Stephen, Sofia, September 29, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 456, л. 24
It notifies about the decree of the Council of Ministers, which confirms the decision of the
Holy Synod for the dismissal of the Exarch of Bulgaria and Metropolitan of Sofia, as well as
for his settlement outside Sofia Eparchy.
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126. Report to the prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, June 29, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 144-145
It contains information on the health of former Exarch Stephen. An opinion is expressed that
a careful selection of the persons with whom he is in contact with is necessary to be made.
127. Letter to the assistant Minister of Interior, Sofia, July 3, 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 143
He reports that V. Chervenkov has made a resolution: ‘... the Metropolitan should be under
the constant care of the State Security, not the Foreign Ministry. Please, take temporary
measures in the spirit of the recommendations ...’.
128. Proposal for sending a doctor to Stephen, the former Exarch of Sofia, Sofia, 16 април
1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 454, л. 250
Considering the illness of the former Exarch, a doctor is suggested to be sent in order to take
care of his health.
129. Special communication on the statements of the former Exarch Stephen, Sofia, March
27, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 13
It is related to the upcoming Church Council and the possible return of Stephen as a
Metropolitan of Sofia.
130. Proposal for the relocation of Exarch Stephen, Sofia, November 12, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 76-77
For the better development of the object it is proposed that the former Exarch Stephen is
relocated to a new residence in Bankya, Sofia. The resolution of the document reads: "Not to
be allowed. His illness does not imply this’.
131. Letter to the chief of office III - State Security - Plovdiv, Sofia, December 17, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 83
It informs that the settlement of the former Exarch Stephen in Banya, Karlovo region, is done
according to a decision of the Holy Synod, but not the Ministry of Interior and it is required
that his accommodation is established through agents.
132. Report on the removal of an event, Sofia, December 4, 1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, л. 100
It is suggested that former Exarch Stephen be send for hospital treatment or moved to a new
residence, given the impossibility of dismantling the microphone eavesdroppers in his home.
Patriarch Cyril
133. A letter – statement to the Prime Minister of Bulgaria, October 18, 1944
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 104
It is signed by Jewish organizations and intellectuals in defence of the Metropolitan Cyril of
Plovdiv.
134. Ruling of a public prosecutor for releasing Metropolitan Cyril, November 30, 1944
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 57-57 гръб
Considering that his detention is wrong, due to lack of evidence and advocacy by various
organizations and individuals, the release of Metropolitan Cyril is ordered.
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135. Statement of Metropolitan Cyril to the Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church,
Sofia, December 12, 1944
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 79
Request for his dismissal from office as a Metropolitan of Plovdiv, [possibly signed while he
was under arrest].
136. Report of recruitment, Sofia, March 9, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 154-15
Given the importance for State Security to have agents in the Holy Synod, Metropolitan Cyril
is designated to be a recruiter. For this purpose, a plan has been prepared, which should be
implemented in several steps.
137. Declaration by Metropolitan Cyril, March 18, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 161
By the document, he undertakes to keep in secret a conversation with a representative of the
State Security regarding his detention in October 1944.
138. Report regarding a meeting with Metropolitan Cyril, Sofia, March 20, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, л. 157-160
A conversation was held with regard to the activities related to the recruitment. Some details
have been clarified about his arrest in October 1944.
139. Plan for the operational activities of the agents under development ‘Topola’, Sofia, August 7, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1264, л. 216-216 гръб
In order to elucidate the actions of the object as head of the Bulgarian Orthodox Church and
the hostile activity it conducts, some actions are identified.
140. Proposal for making contact with Patriarch Cyril, Sofia, July 12, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1266, л. 126-129
In view of the interest of the State Security in the leadership of the Bulgarian Orthodox Church,
it is proposed to establish contact with the Patriarch. In the resolution of the document signed
by the Minister of Interior it is noted: ‘No. It is necessary to clarify the question of principle
- who head lead and lead the church’.
Metropolitan Sophronius of Veliko Tarnovo
141. Plan for the operational activities of agents under development ‘Luv’, January 10, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 77 (ВТ), л. 2-3
A thorough investigation of his past and present activity is foreseen; identification of all its
links; An investigation of a person from the Metropolis, as well as among the priests for
recruitment.
142. Information on the technical event ‘Yantra’ held by Metropolitan Sophronius, Veliko
Tarnovo, November 4, 1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 76 (ВТ), л. 34-35
Information is provided about recorded conversations, and it is noted that they are purely
official and have no operational value for the State Security authorities. Conclusions are
made.
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143. Plan for events that will be held by the regional office of the Ministry of Interior – Velico
Tarnovo, Sofia, February 11, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 75 (ВТ), л. 86-87
It foresees the seizure of a document through agents; Documenting of speeches; Establishing
the appointment of enemy elements in the Metropolis.
144. Twenty-five years of the priesthood of Metropolitan Sophronius in Tarnovo Eparchy,
[October 1960]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 75 (ВТ), л. 215-220
The document contains biographical and professional details of Metropolitan Sophronius.
145. Plan for holding the operational activities of the agents under development ‘Luv’, Velico Tarnovo, November 24, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 76 (ВТ), л. 84-87 и гръб
It informs that the main directions of the managing the development work are the limitation
and crossing of the enemy and religious activities; Documentation of counter-revolutionary
agitation and propaganda, as well as establishing the contact persons of the object.
Metropolitan Neophyte of Vidin
146. A letter to the State Security Office in Vidin, Sofia, September 23, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 18
A request was placed about the selection of an agent for recruitment in the Metropolis, as
well as for securing with agents and development of a group of priests round the Metropolis.
147. Plan for conducting of operational activities of agents under development ‘Monah’,
Vratsa, September 8, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 50-51
Recruitment of agents is foreseen and documentation of the bishop’s activity.
148. Report-conclusion, Vratsa, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 42
Permission is sought for holding the event ‘Topolnitsa’.
149. Conclusion on development ‘Monah’, Vidin, September 18, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1, л. 154-155
Considering that no evidence is gathered of conducting an organized enemy activity against
the people's power, apart from some statements, it is concluded that the development should
be closed down. The objects on it should continue to be kept on cases record.
Metropolitan Paisios of Vratsa
150. Reference about Metropolitan Paisios, Sofia, September 27, 1952 2
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 1, л. 28-30
Biographical and professional information about Metropolitan Paisios about his activity
before and after September 9, 1944. It is mentioned that he was the head of the reaction group
at the Holy Synod.
2

The document was created in September, 1952, but it was completed with new data included in 1963
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151. A letter to the regional office of the Ministry of the Interior – Vratsa, Sofia, March 7, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 2, л. 144
It is required that the enemy statements of Metropolitan Paisios during his liturgies, to be
clarified and documented through the use of agents and other people dedicated to the party.
152. Follow-up plan for observational case ‘Zvan’, Sofia, January 31, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 1, л. 43-44
In order to limit the influence of Metropolitan Paisios among the spiritual circles, a plan is
prepared. The planned events include thwarting his next election as a member of the small
composition of the Holy Synod, surrounding with agents and conducting of technical events.
In addition to the plan, it is written: ‘The events of Paisios should be mainly focused on
clarifying and documenting his past and current enemy activities, paying particular attention
to his relations [with the former President of the Bundestag]. After the collection of enough
compromising material actions will be undertaken to expel him from the small composition,
and with this we will strike a decisive blow on the reaction wing he is leading. We have the
support of the Patriarch and some loyal bishops. We will finally create conditions for the
election of an agent in the small composition [of the service].’
Metropolitan Filaret of Lovech
153. Reference about Filaret, the Metropolitan of Lovech, [Sofia, January 1952]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 750, л. 123-124
Data regarding the activity of Metropolitan Filaret.
154. Order for re-registration of a case, Pleven, March 27, 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 750, л. 150-152
In order to unify the data about Metropolitan Filaret and with regard to the joint actions for
clarifying his enemy activity, an active development is initiated.
Metropolitan Boris of Nevrokop
155. Report-conclusion for opening a file, Sofia, April 28 [1946]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 1
Due to the high position he occupies in the church hierarchy and the enemy activity that he
develops, a control file is necessary to be opened.
156. Report about Metropolitan Boris, Sofia, January 4, 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 20
It contains biographical data and information about his enemy activity.
157. Report on the murder of the Metropolitan of Nevrokop, Petrich, November 12, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908, л. 39-40
It provides information about the incident in which Metropolitan Boris was killed.
Metropolitan Arsenius of Plovdiv
158. Order for opening a file, Vratsa, May 26, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 1-2
It is envisaged to open a file for clarifying the nature of the relations and the activity of the
object in his communication with foreigners.
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159. Plan for holding the operational activities of agents, Vratsa, May 26, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 3-5
Some operational and technical actions of agents are foreseen.
160. Proposal for pre-registration of a file, Vratsa, April 27, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 87-88
Considering that the submitted data about the object is inaccurate, and in order to control
their relations with contact persons, a re-registration of the file is proposed in the future.
161. Proposal for closing the file, Sofia, August 31, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356, л. 237-238
Due to the lack of data on enemy actions that are of interest to State Security, it is suggested
that the open file of Bishop Arsenius is to be closed and put into the archives.
Metropolitan Andrey – the USA, Canada and Australia
162. Order for opening an active development regarding clergy, Sofia, February 8, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 1-4
Due to the fact that Bishop Andrey is non-returnee and close to the emigrant groupings, an
active development of agents is undertaken with regard to the Orthodox clergy. In order
to disclose his activities directed against the Republic of Bulgaria and his contact persons
in the country and abroad, it is envisaged that some operational and technical events are
conducted.
163. Plan for holding the operational and technical activities of agents under development
‘Zmia’, Sofia, April 18, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 15-17
In the activities, it is planned for Bishop Andrey to be invited in Bulgaria to clarify the
relations between the Bulgarian Orthodox and the Orthodox Eparchy in the United States.
The plan also includes activities for investigating the family of Bishop Andrey.
164. Report on State Security opinion for the acknowledgement of Andrey, Sofia, December
14, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1, част 1, л. 33-34
An opinion is expressed that for now it is not right to officially acknowledge Bishop Andrey
because of the danger of repelling part of the priests associated with the Macedonian patriotic
organization.
165. Reference on the visit of Anrey Velichki in Bulgaria, Sofia, July 14, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 7, а. е. 7, л. 29-42
Information is provided about the status of the Orthodox Church in the United States and
the relationship with the Macedonian patriotic organization. It is concluded that his visit to
the country is useful. The reasons, the nature, the dimensions and the possible consequences
of schism are clarified, as well as the measures to be taken for strengthening the Eparchy in
America.
Metropolitan Simeon – Western and Central Europe
166. Report on the status of agent ‘Hristov’, Sofia, February 19, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 2 (ЛД), л. 19-20
It is offered through agents and trusted contact persons to influence the Holy Synod not to
accept the resignation of agent ‘Hristov’ and do everything possible for the reconciliation
among the Bulgarian clergymen in the United States.
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167. Report on the working with ‘Hristov, Sofia, January 22, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 2 (ЛД), л. 163-166
In view of him being ordained as bishop and the better opportunities for future work in the
Eparchy in the United States, he was given tasks for implementation.
168. Report to the Soviet comrades: ‘Reference regarding the working with ‘Toris’, Sofia,
September 16, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 4 (ЛД), л. 171-173
They are informed that from lectures, combinations and operational and technical events
carried out, it is concluded that the operation of ‘Toris’ as an agent is known to the intelligence
community in the United States. An opinion is stated that it is expedient for him to be brought
out of America.
169. Reference on the working with ‘Toris’ within 1966-1977, Sofia, December 9, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 4 (ЛД), л. 184-191
Information related to the activities of operative worker ‘Toris' for the period of his residence
in the United States and his contacts with certain persons. The necessary measures are
proposed to be taken for the withdrawal of ‘Toris’ and his remaining in Bulgaria.
170. Proposal for the dismissal of an employee from the secret staff of the First General
Office – State Security, Sofia, November 9, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 42-45
It is proposed that the employee is dismissed from the secret staff of First General Office
- State Security and permanent return of operative worker ‘Toris’ into the country to be
organised.
171. Proposal for imposing a prohibition to border crossing, Sofia, December 23, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 63-64
A proposal is made for the imposing of a prohibition for border crossing for a period of five
years and no return to the USA to be permitted of the former operative worker.
172. Report on meetings held with ‘Toris’, Sofia, December 26, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 111-113
At these meeting he is informed about the decision not to return back to the USA, because
of his safety and his international passport is taken. He is offered assistance for settling his
position with regard to employment and housing. The official version he is supposed to keep
to is health problems.
173. [Information on the state of Bishop Simeon], [Sofia, end of 1978 – beginning of 1979]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 216
In connection with the position of Bishop Simeon, it should be answered that he had ‘suffered
heartburn, due to which fact he had to be provided medical help and stay in in the People’s
Republic of Bulgaria for treatment.’
174. Reference, Washington, April 17, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 4
Suspicions are reported that Bishop Simeon was poisoned.
175. Report to the deputy chief of First General Office – State Security, Sofia, April 23, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 5 (ЛД), л. 199-202
It informs about the atmosphere during the discussion of the future position of Bishop Simeon.
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176. Report against Patriarch Maxim, Sofia, November 20, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 149-150
The question of Bishop Simeon’s office is discussed at the meeting. Steps are identified for
solving this issue.
177. Report about a mission in Hungary, Sofia, December 21, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 137-138
It is related to the settlement of the legal status of Bishop Simeon before the Religions
Directorate of the Hungarian People's Republic.
178. Reference on the tasks of the Hungarian comrades under ‘Toris’, [Sofia], December 1,
1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 6 (ЛД), л. 243
Systematic monitoring is planned for contacts with American diplomats and citizens;
controlling of his correspondence; providing information about his stay in third countries;
surrounding him with agents.
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Списък на някои съкращения
БВЕ
БЕМЦ
БЗЕ
БПЦ
ВК
ВЦС
ГНС
ГОНС
ДОН
ДСНМ
КВБПЦРК
КЕЦ
КПП
МАЗРС
МПО
МФСЕЦ
НС
НСЗК
ОДС
ОЕЦ
ОМ
ОНС
ОРПС
ОСА
ОТМ
РУ
СГНС
СДА
СЕК
СКРЕЧ
СНМ
СОУД
ССЦ
СЦАСД
СЦО
ТМВО
ЦАСД
ЦЗС

– Българска вражеска емиграция
– Българска евангелска методистка църква
– Българска задгранична епархия
– Българска православна църква
– Вражески контингент
– Върховен църковен съвет
– Градски народен съвет
– Градски общински народен съвет
– Дело за оперативно наблюдение
– Димитровски съюз на народната младеж
– Комитет по въпросите на Българската православна църква и религиозните
култове
– Конференция на европейските църкви
– Контролно пропускателни пунктове
– Международна асоциация за защита на религиозната свобода
– Македонска патриотична организация
– Международна федерация на свободните евангелски църкви
– [Неоформен сътрудник]
– Национална служба за защита на конституцията
– Органите на държавна сигурност
– Обединена евангелска църква
– „Операция мобилизация”
– Окръжен народен съвет
– Общ работнически професионален съюз
– Orthodox Church in America – Американска православна църква
– Оперативно-технически мероприятия
– Районни управления
– Столичен градски народен съвет
– Софийска духовна академия
– Световен еврейски съюз
– Система за контрол и регистрация на чужденците
– Съюз на народната младеж
– Система за обединен отчет на данни
– Световен съвет на църквите
– Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден
– Световна ционистическа организация
– Турска мюсюлманска вероизповедна община
– Църква на адвентистите от седмия ден
– Църковно-земеделско стопанство

Из архивите на ДС
518

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ
ФОНДОВЕ И АРХИВНИ ЕДИНИЦИ
Източник МВР:
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 563, 582, 1582, 1680, 3062, 3072
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 126, 262
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 565, 566, 567, 568, 869, 9511073,
1270, 1271, 1680
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 170, 237
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 211, 392, 486, 571, 919
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 32322, т. 1
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 33356
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-222, т. 2, т. 3, т. 4 част I, част II, част III, т. 6,
т. 14, т. 15, т. 16, т. 19, т. 20, т. 22
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-710, т. 1
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 453, 454, 455, 456
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 750
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 908
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1263, 1264, 1266
Благоевград
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 415 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 13в, а. е. 23 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 9 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 25в, а. е. 32 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 36в, а. е. 32 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 50в, а. е. 43 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 8в, а. е. 21 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 24в, а. е. 11 (Бл)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1
Бургас
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 763 (Бс)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51, 52 (Бс)
Велико Търново
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 75, 76, 77 (ВТ)
Видин
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 713 (Вд), т. 1
Враца
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 281 (Вр), т. 1, т. 2
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Кърджали
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Кж)
Пазарджик
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 57 (Пз)
Русе
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-27 (Рс)
Източник НРС:
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 3602, т. 1, т. 2
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, Неархивирано литерно дело с рег. № 7859
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6738, т. 2 (ЛД), т. 4 (ЛД), т. 5 (ЛД), т. 6 (ЛД), т. 9 (РД)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 4, оп. 7, а. е. 7
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