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ВЪВЕДЕНИЕ

Документалният сборник „Държавна сигурност и IХ Световен младежки фести-
вал 1968 г.“ е тридесет и осмото издание от поредицата „Из архивите на ДС“ и е със-
тавен изцяло от материали, 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. 
В процеса на работа по темата бе прегледана значителна по обем документация1, коя-
то демонстрира специалното внимание на българските служби за сигурност спрямо 
младежта и студентите като категория, отворена към света и особено податлива на 
влияние и потенциален обект на „идеологическата диверсия на противника“ в лицето 
на чужди разузнавания.

1968 г. поставя началото на процеси, които променят световната политика. Година-
та е съпътствана от студентски бунтове в Европа, Америка и дори в далечна Япония. 
Париж е в барикади, а протестите срещу войната във Виетнам са в стихията си. Из-
точният блок е белязан завинаги от „Пражката пролет“2.

На фона на тази обстановка от 28 юли до 6 август в София, се провежда IХ Свето-
вен фестивал на младежта и студентите. Под лозунга „За солидарност, мир и дружба“ 
комунистическата власт превръща това международно събитие, в което участват над 
20 000 представители от 138 страни, в своеобразен пропаганден инструмент.

Темата за организирането, провеждането и оперативното обезпечаване на фести-
вала, както и гледните точки на домакините и гостите за случващото се по света е 
интересна както за изследователите, така и за обществеността.

През януари 1967 г. на заседание на Международния подготвителен комитет във 
Виена е взето решение IХ Световен младежки фестивал да се проведе през лятото на 
1968 г. в София. На 21 март 1967 г. е учреден Национален подготвителен комитет на 
фестивала под патронажа на първия секретар на ЦК на БКП и председател на Ми-
нистерския съвет Тодор Живков. Към комитета е създадено оперативно бюро, кое-
то да ръководи организацията и провеждането на фестивала (Вж. Документ № 1). 
Зам.-председателят на КДС ген.-лейтенант Григор Шопов е член на бюрото като съ-
щевременно ръководи и фестивалния щаб към Държавна сигурност, известен под 
условното наименование поделение 5000, което има временен статут и функционира 
в периода от 1 юли до 15 август 1968 г. (Вж. Документ № 52).

1 Логично вниманието първоначално беше насочено към документалната колекция, свързана с ра-
ботата на МВР по фестивала – ф. 24 от Служебния архив на Министерството. Във фонда са събрани 
документи от всички централни поделения, Софийско управление и окръжните управления в градове-
те: Пловдив, Хасково, Благоевград, Кюстендил, Перник, Видин, Плевен и Ловеч, на чиято територия 
са проведени някои от фестивалните мероприятия. Колекцията е образувана през 1968 г. без да се 
извършва експертиза на документите, влизащи в нея. Както е записано в историческата справка на 
фонда: „Тя [експертизата] ще бъде извършена след изтичането на определените срокове. Тогава колек-
цията ще бъде прочистена от съдържащите се в нея неценни и многоекземплярни документи.“ Тук из-
никна и първия проблем по издирването на документи по темата. През годините повече от половината 
архивни единици от ф. 24 са унищожени като за съхранение в Централизирания архив на Комисията 
са постъпили следните а.е.: ф. 24, оп. 1, а.е. 34; 56; 94; 309 Последното наложи провеждането на 
допълнителна издирвателска работа, буквално „на сляпо“ из служебните архиви на министерството. 
Благодарение на така откритите документи и на литерните дела от оперативния архив на МВР бе въз-
можно съставянето на настоящия том.

2 Повече по въпроса виж в сборника „Пражката пролет и Държавна сигурност“, С. 2011 г.
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Основните задачи пред българските служби в работата им по младежкия фестивал 
се изразяват в следното: 1) своевременно да разкриват чуждите разузнавачи и аген-
тура и да пресекат възможностите им за провеждане на подривна и провокационна 
дейност; 2) пресичане опитите за провеждане на идеологическа диверсия срещу НРБ 
и другите социалистически страни и организиране на пропаганда и контрапропаган-
да; 3) засилване работата по разработката на български граждани, дипломати и дру-
ги чужденци, подозирани в шпионаж и друга подривна дейност; 4) провеждане на 
активни мероприятия чрез медиите и посредством лични разговори за обработка и 
влияние над участниците във фестивала от капиталистическите и развиващи се стра-
ни с цел „правилно“ отразяване на успехите на България и другите социалистически 
страни във всички области от живота; 5) придобиване на политическа, научно-техни-
ческа, военна, икономическа и друга информация (Вж. Документ № 2); 6) създаване 
на условия на линейните служби и братските органи за провеждане на технически 
и други мероприятия по интересуващите ги обекти във фестивалните общежития, 
площадки и зали (Вж. Документ № 7).

За изпълнението на тези задачи са сформирани временни поделения на КДС. Съз-
дадени са групи по обслужването на делегациите и направления като транспорт, ту-
ризъм, идеологическа диверсия, наблюдение и проучване, технически мероприятия, 
координация, информация и анализ, социално-битово обслужване и др. (Вж. Доку-
мент № 21).

Независимо от извършената подготовка в края на март 1968 г. е отчетено, че плани-
раните от оперативните групи и окръжните управления мероприятия са общи и трудно 
могат да служат като основа за по-нататъшната им работа по фестивала. Недостатъчно 
добре се работи и по първостепенната задача за подсигуряване на агентура и доверени 
връзки от средите на около 2000 преводачи и още толкова български граждани, заети в 
битовото обслужване на чуждите делегации (Вж. Документ № 18).

За справяне с посочените проблеми е издадена министерска заповед № I-2240 от 
15 април, която цели подобряването на организацията на агентурно-оперативната ра-
бота по фестивала, координацията и взаимодействието между поделенията, както и 
привличането на бивши оперативни работници – пенсионери3 и слушатели от Шко-
лата на КДС (Вж. Документ № 22). Като допълнителна мярка за осигуряване обез-
печаването на младежкия фестивал и неговата охрана е наредено да не се разрешава 
излизане в годишен отпуск на офицерския и сержантския състав в КДС за периода 
15 юни – 15 август 1968 г. (Вж. Документ № 23).

Предстоящият IХ Световен младежки фестивал се очаква с особено внимание и по-
ради факта, че сред хилядите чуждестранни младежи ще има и чехословашки студен-
ти, които ще се опитат да „пренесат новите идеи в България“ (Вж. Документ № 28). 
Последните, наред с представителите на Югославия и Румъния, са поставени под 
особено наблюдение, което може да се сравни с това на делегациите от капиталис-
тическите страни.4 Това е обусловено от политическата обстановка и от „собствения 
път на развитие“, към който се стремят въпросните държави. Не е случаен и фактът, 
че Китай и Албания, които са поканени да участват, до последно не оповестяват на-

3 Впоследствие е разработен специален план, по силата на който за времето на фестивала са моби-
лизирани и 380 запасни офицери от КДС със съответното материално-техническо осигуряване (Вж. 
Документ № 46).

4 В тази връзка още на 5 януари на Управление IV-то на КДС е възложено да огледа местата, където 
ще бъдат настанени тези делегации с цел своевременното монтиране на специални технически сред-
ства за провеждането на оперативни мероприятия (Вж. Документ № 4).
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меренията си и в крайна сметка бойкотират фестивала.5 Куба също не изпраща свои 
представители, а в един документ се среща информация от КГБ, че там се подготвя 
провеждането на международен форум (вероятно като алтернатива на фестивала). 
Обърнато е внимание на това, че от западните държави се очаква да пристигнат без-
платно 2000 души (Вж. Документ № 55).

Особеностите на оперативната обстановка налагат провеждането на прецизна про-
верка на всички ангажирани с фестивала лица от българска страна. Проучването се 
осъществява от окръжните управления, както и от централните поделения (Вж. До-
кумент №№ 16, 29, 31, 38, 39, 41). Предвидено е всички участници да посетят семи-
нари, на които ще бъдат запознати с формите и методите на вражеските разузнавания 
за провеждане на идеологическа диверсия. В групите за политическата програма се 
включват само младежи „идейно подготвени и с правилни разбирания“, които до-
стойно да „защитават принципите на марксистко-ленинската идеология и пролетар-
ския интернационализъм“ (Вж. Документ № 30). На места, какъвто е случаят със 
Стара Загора, се съобщава, че в делегацията от окръга няма налична агентура и би-
тува мнението, че това не е необходимо, понеже „всички били от близки нам среди“ 
(Вж. Документ № 40).

Работните групи от КДС оказват съдействие при обучението и инструктажа на 
преводачите, придружителите и останалия персонал, ангажиран с подготовката и 
провеждането на фестивала, с цел използването им за оперативни нужди (Вж. До-
кумент № 2). Всеобхватната дейност на службите за сигурност стига до там, че в 
окръжно до поделенията в страната е отчетено като необходимо да се даде „известна 
агентурна подготовка“ на някои идейно-политически подготвени младежи – как да се 
ориентират в обстановката, на какви неща да обръщат внимание, към какви хора да 
се насочват и как да реагират (Вж. Документ № 48). При разбора на извършената 
работа тази практика получава положителна оценка, тъй като благодарение на нея са 
решени редица задачи (Вж. Документ № 96).

С цел осигуряването в столичния град на добър ред и сигурност е наредено да се 
вземат ефикасни мерки за наблюдение и контрол над лицата, имащи престъпни и про-
тивообществени прояви. По част от „контингента“ е извършена предупредителна и 
профилактична работа. Последната стъпка по „прочистването“ на София от престъп-
ници, рецидивисти, проститутки/жени с леко поведение, празноскитащи, просяци, ду-
шевно болни и др. лица е прилагането на добре познатите административни мерки6 
(Вж. Документ №№ 37, 42, 44, 57 и 101). От 22 юли до края на фестивала е наредено 
целият личен състав на КДС да не напуска съответните гарнизони и при необходи-
мост да се събира възможно най-бързо за изпълнение на поставените задачи (Вж. 
Документ № 59). За охраната на фестивала в столицата са командировани допълни-
телно 1200 милиционери, 90 оперативни работници и др., а министерството на от-
браната е предоставило на разположение 1500 войници с техника. Около 6200 души 

5 В подготвителния етап към Управление VI КДС е създадена специална група, която да обезпечава 
представителите на двете държави при евентуалното им участие. Набелязани са мероприятия за пре-
сичане на прокитайска пропаганда и за ограничаване контактите на китайци и албанци с останалите 
делегации. Предвидено е пълното ограничаване на неслужебните посещения на български и чужди 
граждани в посолствата на тези страни по време на подготовката и провеждането на фестивала (Вж. 
Документ № 32). Планирано е поставянето в изолация по време на фестивала на лица с прокитайска 
ориентация (Вж. Документ № 41).

6 Повече по въпроса виж в сборника „Държавна сигурност - административни, принудителни и 
наказателни мерки“, С. 2014 г.
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са предупредени писмено като мнозина доброволно решават да напуснат София за 
времето на фестивала. Спрямо 842 лица е приложена мярката „подписка“, а към 176 – 
„изселване“ (Вж. Документ № 61).

Всички тези грандиозни приготовления не са случайни и са напълно обосновани, 
както става ясно от един доклад за организацията, задачите и проведените охранител-
ни и профилактични мероприятия по време на фестивала. В документа е отчетено, че 
по време на фестивала са възникнали редица „нехарактерни“ за българската социа-
листическа действителност явления. Последното е наложило бърз анализ на данните 
и вземане на решение, съобразно политическите последици, както и маневреност на 
силите за действие (Вж. Документ № 98).

Едно от тези нехарактерни явления е прекият досег на българските младежи с чуж-
дата музикална култура. Безспорно най-интересните фестивални прояви са концер-
тите, които чуждестранните изпълнители изнасят пред българската публика. Служ-
бите разполагат със сигнали за младежи, които се подготвят да отидат в София, за да 
присъстват именно на тези концерти. Последното налага да се вземат всички мерки 
за осуетяване на груповите посещения (Вж. Документ № 36). Именно тук опитите 
на властта да държат младите хора под стерилен похлупак удрят на камък. Изявите, 
поведението, екстравагантното облекло и външния вид на т. нар. „битълсови“ съста-
ви7 привличат огромно внимание (Вж. Документ № 71). Изпълняват се основно „ти-
пични упадъчни западни мелодии“. Прибягва се до изключване на апаратурата, което 
поражда бурно недоволство от страна на публиката и скандали, които принуждават 
организаторите отново да допуснат музикантите на сцената8 (Вж. Документ №№ 
167 и 178 DVD). Препоръчано е да не се допускат до сцена чехословашки изпълни-
тели (Вж. Документ № 66). Така се стига и до демонтирането на чешката естрада, 
която е струвала на Чехословашкия културен център 60 хил. крони. Вероятно поради 
тази причина чешката делегация, в нарушение на фестивалните порядки, изнася кон-
церт в Западен парк, а не в Дървеница, където има изпратена охрана от органите на 
реда (Вж. Документ № 73).

Безспорно основно място във фестивалната програма заемат политическите диску-
сии. Те са обезпечени от отрядници, които събират и предават за унищожаване матери-
али с антисоциалистически и „тенденциозен“ дух и са готови да заглушат със сканди-
ране всяко неподходящо изказване (Вж. Документ № 86). Публикуваните в сборни-
ка документи красноречиво показват системата на провеждане на тези мероприятия. 
Достъпът до тях е ограничен само за хора, притежаващи делегатски карти, а правото 
на свободно изказване на мнение е поставено под въпрос от прилаганите процедурни 
похвати. По думите на един оперативен работник от голямо значение е „обработката 

7 По името на легендарната ливърпулска четворка, което ознаменува цяла епоха в музиката. През 
1968 г. в България се говори за намеренията на The Beatles да изнесат концерт в София по време на 
фестивала. Дали британците, които по това време са в своя апогей, действително са имали желание да 
свирят пред българска публика не е ясно. Факт е, че това се превръща в проблем, по който се произ-
нася Секретариата на ЦК на БКП, който в протокол № 255 от 14 май 1968 г. постановява: „Възлага на 
Оперативното бюро на Националния фестивален комитет да намери съответна форма за отклоняване 
искането на битълсите да участват в IX световен фестивал на младежта и студентите, който ще се със-
тои през м. юли тази година в София“. ЦДА, ф. 1Б, оп. 36, а.е. 131, л. 16. 

8 Това не бива да буди учудване. В подобни случаи музикантите масово скандират „Дружба“, а в 
Директивите за действията на органите на КДС, МВР и доброволните отряди при антидържавни, ан-
типартийни и антифестивални прояви при провеждането на IХ световен младежки фестивал е записа-
но: „При концерти не бива да има намеса в програмата и нейното изпълнение, освен ако тази програма 
не съдържа открити призиви за антидържавни действия“ (Вж. Документ № 62).
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на президиума“: „Ако ръководителят е наш човек, дискусиите минават много хубаво.“ 
(Вж. Документ № 87).

Както вече беше споменато създаването и поддържането на положителен имидж 
на България пред света и недопускането на провокационни актове е сред основните 
задачи на родните служби за сигурност. Така проведената „седяща“ демонстрация 
от холандската и западногерманската делегации пред посолството на САЩ срещу 
войната във Виетнам е своевременно осуетена9, съобразно директивите за действие 
в такива случаи – с участието на български младежки групи10, които преминавайки 
увличат протестиращите в своя поток (Вж. Документ № 72). Като следствие от това 
българските власти са обвинени, че упражняват неоправдан контрол върху меропри-
ятия против фашизма и милитаризма, които забранявали или проваляли (Вж. Доку-
мент № 78).

В разширения електронен вариант на сборника са поместени документи, които 
представят картината на извършената работа по оперативното обезпечаване на чуж-
дестранните делегации на IХ световен младежки фестивал.

Сред документите в сборника особен интерес предизвиква една брошура, посве-
тена на историята на световните младежки фестивали, която е издадена в Норвегия. 
Авторите й анализират възникването и еволюцията на фестивалната идея, която е 
пряко свързана и финансирана от СССР или от организации, следващи директивите 
на съветската външна политика, дори в най-противоречивите й аспекти. Фестивалите 
са характеризирани като „усъвършенствана масова психологическа техника“. За мно-
го младежи международният форум е първата възможност да имат контакт с хора с 
различни философски възгледи. Именно поради това фестивалът е организиран така, 
че контактите са ограничени до минимум и строго контролирани (Вж. Документ № 
102). За българските служби този документ е антифестивален и безспорно е дело на 
чуждо разузнаване (по всяка вероятност ЦРУ). Любопитното е, че част от изводите на-
правени в него намират своето потвърждение в публикуваните в настоящото издание 
архивни материали.

* * *
Сборникът „Държавна сигурност и IХ Световен младежки фестивал 1968 г.“ 

включва 102, а разширеният му електронен вариант 208 документа, подредени по 
хронологичен принцип. Приложен е списък с оригиналните заглавия на докумен-
тите, като при малък брой от тях заглавието е разширено с информативна цел. Към 
всеки документ има кратка анотация и подробни искови данни. При отсъствието на 
датировка върху документа са търсени индиректни връзки със съседни документи 
от архивната единица или сверяване с други исторически събития, за които има по-
датки. Датировката на съставителите, както и всяка друга намеса от тяхна страна, е 
поставена в квадратни скоби. Сред документите има няколко, които не са публикува-
ни в цялост, а са подбрани части от тях, които ни дават синтезирана информация по 

9 Независимо че САЩ са припознавани като враг № 1 на социалистическата система, подобно 
действие от страна на българските власти е напълно обосновано, защото КДС разполага със сведения 
за намеренията на маоисти и ултралеви елементи да организират при възможност погром над амери-
канското посолство в София (Вж. Документ №№ 153 и 200 DVD).

10 Подобни действия са разписани в един документ за задачите, които има да решава партийно-
комсомолския доброволен отряд към градския комитет на партията в столицата. Отрядът е на пряко 
разположение на службите и основната му цел е да предотвратява политически нежелани и враждебни 
акции, като се използва там, където „не е целесъобразно политически“ да се използва КДС и милици-
ята. (Вж. Документ № 49).
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темата. В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите 
и за обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на БНА в не-
значителна част от документите е заличена чувствителна информация.

За съставянето на сборника „Държавна сигурност и IХ Световен младежки фести-
вал 1968 г.“ са подбрани оперативни документи от центъра на МВР, както и от служеб-
ния архив на Министерството.

КРДОПБГДСРСБНА
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INTRODUCTION

The documentary collection ‘State Security and the 9th International Youth Festival 1968’ 
is the thirty eighth issue of the series ‘From the archives of State Security’ and it consists 
entirely of materials, 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. In the process of working on 
the topic, a considerable amount of documentation1 has been reviewed, demonstrating the 
special attention of the Bulgarian security services to youth and students as a category open 
to the world and particularly susceptible to influence and a potential object of ‘ideological 
diversion of the enemy’ in the face of foreign intelligence. 

1968 put the beginning of processes which changed the world politics.  The year was 
accompanied by the students’ riots in Europe, America and even in the far Japan. Paris is in 
the barricades, and the protests against the war in Vietnam are at their element. The Eastern 
block was forever marked by the ‘Prague Spring’.2 

In the light of this situation from July 28th to August 6th the 9th Festival of Youths and 
Students took place. Under the slogan ‘For solidarity, peace and friendship’, the communist 
government turned this international event involving over 20,000 representatives from 138 
countries into a kind of propaganda tool. 

The theme regarding the organisation, holding and the operational provision of the 
festival, as well as the views of the hosts and guests on what is happening in the world is 
interesting for the researchers and the public too.     

In January 1967 at a meeting of the International Preparatory Committee in Vienna it was 
decided the 9th International Youth Festival to be held in the summer of 1968 in Sofia. On 
March 21, 1967 the National Preparatory Committee for the festival was established under the 
patronage of the First Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party 
and chair of the Council of Ministers, Todor Zhivkov. An operational office was established to 
the Committee to manage the organization and conduct of the festival (see Document No 1). 
The deputy Chairman of the State Security Committee, Lieutenant General Grigor Shopov, is 
a member of the Bureau, who also manages the festival headquarters and the State Security, 
known as the conditional designation unit 5000, which had temporary status and functions in 
the period from July 1 to August 15, 1968 (see Document No 52).

The main tasks of the Bulgarian authorities in their work on the youth festival were 
as follows: 1) timely to detect foreign spies and agents and cross their ability to conduct 

1 Logically, attention was initially focused to the documentary collection related to the work on the festival 
on behalf of the MoI – f. 24 of the official archives of the Ministry. Documents from all central divisions 
are deposited in the fund, as well as from the Sofia governance and the regional governance of the following 
towns: Plovdiv, Haskovo, Blagoevgrad, Kustendil, Pernik, Vidin, Pleven and Lovech, where some of the 
festival events were carried out. The collection was formed in 1968 without the carrying out of expertise 
of the documents included. As it is recorded in the historical reference of the fund: It [the expertise] will be 
executed after the expiry of deadlines determined. Then, the collection will be cleared of those documents 
considered not being valuable or multiple’. Here emerged the problem with the searching of documents on 
the topic. Over the years, more than a half of the archival units from f. 24 have been destroyed and only the 
following once have been given to the Centralized archive of the Commission for storage: а.е.: ф. 24, оп. 1, 
а.е. 34; 56; 94; 309. The latter called for the conducting of additional searching activities ‘blindly’ literally in 
the archives of the Ministry. Thanks to the documents and letters found in the operational archive of the MoI, 
it is now possible to issue the present volume.  

2 More details om the issue can be seen in the collection ‘Prague Spring and the State Security’, С. 2011 
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subversive and provocative activities; 2) intersection of the attempts to conduct an 
ideological subversion against the People’s Republic of Bulgaria and other socialist countries 
and organizing propaganda and counter-propaganda; 3) strengthening the work on the 
development of Bulgarian citizens, diplomats and other foreigners suspected of espionage 
and other subversive activities; 4) conducting active measures through the media and through 
personal conversations on manipulating and influence over the participants in the festival of 
capitalist and developing countries to the “right” coverage of the successes of Bulgaria and the 
other socialist countries in all spheres of life; 5) acquisition of political, scientific, technical, 
military, economic and other information (see Document No 2); 6) creating of conditions 
for the linear services and fraternal bodies to conduct technical and other events in related to 
objects of their interest in the festival dorms, grounds and halls (see Document No 7). 

For the implementation of these tasks temporary offices of the Stet Security Commission 
(SSC) were established. Groups were formed for the servicing of delegations and areas 
such as transport, ideological diversion, observation and research, technical activities, 
coordination, information and analyses, social and community services and others (see 
Document No 21).

Regardless of the preparations carried out at the end of March 1968, it was reported that 
planned operational groups and district directorates events were common and could hardly 
serve as a basis for further work on the festival. Insufficient work was done with regard 
to the primary task of ensuring the agents and trusted connections among some 2,000 
translators and as many Bulgarian citizens employed in community services of foreign 
delegations (see Document No 18). 

A ministerial order № I-2240 of 15 April was issues to deal with the problems mentioned, 
which aimed to improve the organization of agent’s operative work in the festival, the 
coordination and the interaction between divisions and to attract former operatives - pensioners3 
and listeners from the School of the State Security Commission (see Document No 22). 

The upcoming 9th International Youth Festival was expected with particular attention also 
due to the fact that among the thousands of foreign youths there would be Czechoslovakian 
students who would try to “bring new ideas in Bulgaria” (see Document No 28). The latter, 
along with the representatives of Yugoslavia and Romania, were placed under special 
surveillance, which could be compared to that of the delegations from the capitalist countries.4 
This was determined by the political situation and the “own path of development” which the 
countries concerned aspire to. Not accidental was the fact that China and Albania were invited 
to participate, and did disclose their intentions until the last minute and ultimately boycotted 
the festival. This was determined by the political situation and the ‘own path of development’ 
to which they aspire the countries concerned.5 Cuba also did not send its representatives, 

3 A special plan has been developed subsequently, by which during the time of the festival 380 reserve 
officers from the SSC have been mobilized with the relevant material and technical and със съответното 
материално-техническо осигуряване (see Document № 46).

4 In this connection, still on January 5th the 4th Management of SSC was commissioned the task to inspect 
the places where these delegations will be accommodated so that special equipment for expectations can be 
installed in due time for monitoring the operational activities.  (see Document No 4).

5 During the preparatory stage a special group was established to the 4th Management of the SSC, which 
provides for the representatives of the two countries upon their possible participation. Some activities have 
been identified for the termination of the pro-Chinese propaganda and for limiting the contacts of Chinese 
and Albanians with other delegations.  The complete limitation of the non-official visits of Bulgarian and 
foreign citizens in the embassies of these countries during the preparation and conduct of the festival has been 
foreseen (see Document No 32). Some persons with pro-Chinese orientation are intended to be put in isolation 
during the festival (see Document No 41).



14

and there was some information in a document for the SSC, that an international forum was 
planned to be held there (probably as an alternative to the festival). Attention was paid 
to the fact that about 2000 people were expected to arrive for the Western countries (see 
Document No 55).

The features of the operating environment required an accurate check to be executed on 
all persons responsible for the festival from Bulgarian side. The study was carried out by 
the regional offices, as well by the central offices (see Document No 16, 29, 31, 38, 39, 41). 
It was envisaged that all participants can visit workshops, where they would get acquainted 
with the forms and methods of enemy intelligence for the implementation of ideological 
diversion. The groups for political programme included only young people ‘ideologically 
prepared and with proper understanding’ that deserved to ‘defend the principles of Marxist-
Leninist ideology and proletarian internationalism’ (see Document No № 30). In some 
places, as was the case with Stara Zagora, it was reported that the delegation from the 
region did not include agents and there was an underlying view that it was not necessary 
because ‘they were all from circles closed to us’ (see Document No 40). 

The working groups of State Security Commission assisted in the training and instruction 
of interpreters, attendants and other staff involved in the preparation and conduct of the festival 
in order to use them for operational needs (see Document No 2). The comprehensive activity 
of the security services went as far as it is regarded necessary that the country provided “some 
agents preparation” to some ideologically and politically prepared young people - how to 
navigate the situation, what things to pay attention to, what people to target and how to respond 
(see. Document № 48). In debriefing of the work implemented this practice received a positive 
evaluation because thanks to it a number of tasks have been solved (see Document No 96).   

In order to ensure good order and security in the capital city, it was ordered effective 
measures to be taken to monitor and control persons having criminal and antisocial behaviour. 
Some warning and prevention work was exercised on part of the ‘contingent’. The final step 
in “cleansing” of Sofia by criminals, repeat offenders, prostitutes / women of easy virtue, 
vagrant beggars, mentally ill and other persons was the application of some well-known 
administrative measures6 (see Documents No 37, 42, 44, 57 and 101). As from July 22 until 
the end of the festival the whole personnel of the State Security Committee were ordered 
not to leave the respective garrisons and when needed to gather as quickly as possible for 
the implementation of the tasks assigned (see Document No 59). For the provision of 
security at the festival in Sofia 2000 militiamen, 90 operative and others were additionally 
commissioned, and the Ministry of Defence provided 1500 soldiers with equipment. About 
6200 were warned in writing and many of them voluntarily decided to leave Sofia during 
the time of the festival. The measure ‘subscription’ was applied against 842 persons, and 
the measure ‘expatriation’ – against 176. (see Document No 61).

All these grandiose arrangements were not random and were fully justified, as it became 
clear from a report on the organization, the tasks and the security and preventive measures 
conducted during the festival. The paper reported that during the festival a number of 
“unusual” for the Bulgarian Socialist fact phenomena originated. The latter necessitated 
rapid data analysis and decision making, according to political consequences, and 
manoeuvrability of the forces of action (see Document No 98). 

One of these unusual phenomena was the direct contact of Bulgarian youths with the 

6 More on the issue can be seen in the collection State Security – administrative, coercive and punitive 
measures, С. 2014 
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foreign musical culture. Undoubtedly, the most interesting festival events were the concerts 
that foreign contractors exported to the Bulgarian audience. The services had signals related 
to youngsters who were preparing to go to Sofia to attend these particular concerts. The 
latter had to take all measures to thwart the group visits (see Document No 36). It was 
here that the attempts of the government to keep young people under sterile encountered 
some difficulties. Performances, behavior, extravagant clothing and appearance of the so 
called ‘Beatles-like’ bands7 attracted huge attention (see Document No 71). Mostly ‘typical 
decadent western tunes’ were performed. Some measures needed to be taken like switching 
off the technical equipment, which arose the violent unrest on behalf of the audience and 
scandals that compelled the organizers to allow the musicians on stage8 (see Document No 
167 and No 178 DVD). It was recommended that no Czechoslovak artists are allowed on 
stage (see Document No 66). This led to the dismantling of Czech Estrada that cost the 
Czechoslovak Cultural Centre 60 thousand Crowns. Perhaps for this reason, the Czech 
delegation in violation of the ordinances of the festival, performed at Zapaden Park, not in 
Darvenitsa, where there were guards sent by the police (see Document No 73). 

Undoubtedly, the political discussions took a basic place in the programme of the festival. 
They were backed by leaders that collected and submitted for destruction materials with anti-
socialist and “tendentious” spirit and were willing to drown with chanting any inappropriate 
statement (see Document No 86). The documents published in the collection eloquently 
demonstrate the system of conducting these events. The access to them was restricted and 
only allowed to people holding delegate cards, and the right of free expression of opinion 
was questioned by the applicable procedural techniques. According to the words of an 
operative of the ‘treatment of the presidium’ was of great importance: ‘If leader is our man, 
the discussions go very well.’ (see Document No 87). 

As it has been already mentioned, the creating and maintaining of a positive image of 
Bulgaria to the world and non-provocative acts was among the main tasks of the local 
security services. The performed “sitting” demonstration by the Dutch and West German 
delegations in front of the US embassy against the war in Vietnam was timely thwarted9, 
according to the directives for action in such cases - with the participation of Bulgarian youth 
groups10 that carried away protesters in its flow (see Document No 72). As a consequence, 

7 In the name of the legendary Fab Four, which marked an epoch in music. In 1968 in Bulgaria it was being 
talked about the intentions of The Beatles to have a concert in Sofia during the festival. Whether the British, 
who at that time were at its peak, actually had a desire to play in front of the Bulgarian audience or not, is yet 
unclear. The fact is that this became a problem that required the interference of the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party, which in Protocol No 255 dated May 14, 1968 states: “It instructs the operational 
office of the National Festival Committee to find an appropriate form to reject the request of the Beatles to 
participate in the оп. 36 а.е. 131, l. л.16.

8 This should not be cause for astonishment. In such cases, the musicians mass chant “Druzhba” and in the 
directives for the actions of the authorities of SSC, the Ministry of Interior and volunteer groups in anti-state, 
anti-Party and anti-festival events during the conduct of the 9th International Youth Festival it is stated: ‘At 
concerts there should be no interference in the program and its implementation, unless this program does not 
contain open calls for anti-state activities’ (see Document No 62). 

9 Although the United States recognizes itself as an enemy No 1 of the socialist system, similar action by 
the Bulgarian authorities is fully justified because SSC has information about the intentions of Maoist and 
ultra-left elements to organize wherever possible rout over the US embassy in Sofia (see Document No 153 
and No 200 DVD). 

10 Such actions are written in a document with the tasks that have to be settled by the party and Komsomol 
volunteer squad to the City Committee in the capital. The squad is directly available to the services and its 
main purpose is to prevent unwanted political and hostile actions and to be used where ‘it is not appropriate 
from a political of view’ to use the SSC and the militia. (See Document No 49).  
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the Bulgarian authorities were accused of exercising unjustified control over events against 
fascism and militarism by forbidding them or causing them to fail (see Document No 78).

In the expanded electronic version of the collection there are documents which illustrate 
the picture of the work done under the operative provision of foreign delegations at the 9th 
International Youth Festival.   

Among the documents in the collection special interest attracts a brochure on the history 
of the International Youth Festival, which was issued in Norway. The authors analyse the 
origin and evolution of the festival idea, which was directly related to and funded by the 
USSR or organizations following the directives of the Soviet foreign policy, even in its 
most controversial aspects. Festivals were characterized as “advanced mass psychological 
technique.” For many youths the international forum was the first opportunity for them to 
have contact with people with different philosophical views. That is why the festival was 
organized in a way that the contacts were limited to a minimum and strictly controlled 
(see Document No 102). For the Bulgarian services this document was anti-festival and 
undoubtedly work of foreign intelligence (probably the CIA). Curious is the fact that part 
of the conclusions made, find their confirmation in the archival materials published in the 
present volume.

* * *

The collection ‘State Security and the 9th International Youth Festival 1968’ comprises 
102, and the expanded electronic version 208 documents, enlisted in a chronological order. 
A list with the original titles of the documents is attached, and in a few of them the title 
has been expanded for informative purposes. There is a brief annotation to each document 
and detailed base data. In case there is no date upon the document, the dating put in square 
brackets is consistent with the neighbouring documents or other sources referring to the 
historical event under examination. The dating of the compliers, as well as any other 
interference of theirs, is put in square brackets. Among the documents there are several 
that have not been published in its entire form, and only parts of them have been selected 
to give us a synthesis of information on the topic. In compliance with the Law on Access 
to and Disclosure of Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens with 
the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army minimally 
documents are deleted sensitive information. 

Some operational documents have been selected from the Ministry of Interior Centre for 
the compilation of the volume ‘State Security and the 9th International Youth Festival 1968’, 
as well as from the official archive of the Ministry.   

CDDAABCSSISBNA
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ

1.  Докладна записка за подготовката и провеждането на IХ световен младежки 
фестивал, София, 26 септември 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-287, ч. 2, л. 27-28
За организация, подготовка и провеждане на IХ световен младежки фестивал в 
София е създаден Национален подготвителен комитет под патронажа на Тодор 
Живков. Към него е създадено оперативно бюро, което оглавява и ръководи ця-
лостната организация и подготовка на фестивала.

2.  План за организирането и провеждането на контраразузнавателната работа 
на органите на КДС за IХ световен младежки фестивал през 1968 г., София, 
26 септември 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-287, ч. 2, л. 29-38
Първостепенна задача на службите е пресичането на работата на западните 
разузнавания и недопускането на провеждането на идеологическа диверсия срещу 
НРБ и другите социалистически страни. Предвиждат се и активни мероприятия 
за обработка и влияние над представителите от капиталистическите страни с 
цел „правилно“ отразяване на българските успехи във всички области на живота.

3.  Предложение за мероприятия срещу вражеската пропаганда по време на под-
готовката и провеждането на IХ световен младежки фестивал, София, 15 де-
кември 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 7-8
Предлага се БТА да прослушва емисиите на „вражеските радиостанции“, по кои-
то се води антифестивална и антибългарска пропаганда, за да може своевремен-
но да се разкриват намеренията на „противника“.

4.  Въпроси за обсъждане от оперативното бюро при КДС във връзка с провежда-
нето на IХ световен младежки фестивал, София, 5 януари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 21-22
Предвижда се създаване на оперативни групи по линии на делегациите. Управление 
I-во КДС ще следи за състоянието на подготовката на фестивала в капиталисти-
ческите страни, а Управление IV-то КДС трябва да монтира подслушвателна тех-
ника на местата, където ще бъдат настанени представителите на тези страни.

5.  Протокол от заседание на Оперативното бюро при КДС за IХ световен мла-
дежки фестивал, София, 19 януари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 23-25
Взето е решение КДС да проверява всички хора, които се назначават в Национал-
ния подготвителен комитет. Дадени са указания при разпределението на делега-
циите да не се делят делегатите по расов, религиозен или политически признак. 
Оперативната работа ще бъде организирана на линеен, но когато се налага и на 
обектов принцип.

6.  Подготовката на окръжните управления на КДС за фестивала, София, [след 
20 януари] 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 26
Засегнати са основни организационни въпроси във връзка с подготовката и про-
веждането на фестивала

7.  План за работата на Софийско управление КДС във връзка с IХ световен мла-
дежки фестивал, София, 5 февруари 1968 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 58-63
Набелязани са организационно подготвителни и агентурно-оперативни меропри-
ятия за организирането на контраразузнавателната работа и създаване на усло-
вия на линейните служби и братските органи да разработват интересуващите 
ги обекти.

8.  План за работата на отдел V, управление II КДС във връзка с подготовката и 
провеждането на фестивала, София, 17 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 39-40
Набелязани са агентурно-оперативни мероприятия за изясняване дейността на 
търговци от капиталистическите страни и връзките им с български граждани с 
цел недопускане провеждането на подривна дейност.

9.  План за мероприятията, които ще се проведат по време на IХ световен мла-
дежки фестивал от оперативната група при отдел I, управление II КДС, Со-
фия, 20 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 30-32
Набелязана е работата по американската, английската, японската и латиноа-
мериканските групи.

10.  План за работата на отдел II, управление II КДС във връзка с подготовката и 
провеждането на IХ световен младежки фестивал, София, 20 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 33-35
Набелязани са агентурно-оперативни мероприятия за установяване, разработва-
не и изясняване на дейността на туристите от капиталистическите страни.

11.  План за работата на отдел VII, управление II КДС във връзка с подготовката и 
провеждането на IХ световен младежки фестивал, София, 20 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 43-46
Предвидено е създаването на оперативна група по транспорта и съобщенията, 
която да е на разположение на оперативното бюро на КДС.

12.  План за работата на отдел IХ, управление II КДС във връзка с IХ световен 
младежки фестивал, София, 20 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 47-49
Набелязани са агентурно-оперативни мероприятия по линия на измяна на роди-
ната, КПП и Митницата, валутните и контрабандни престъпления.

13.  План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия във връзка с 
IХ световен младежки фестивал, София, 22 февруари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 1-2
Определено е към отдел VI, управление II КДС, да се създаде оперативна група, 
която да координира и организира провеждането на агентурно-оперативните 
мероприятия по фестивала. Да се проверяват чужденците, заподозрени в шпи-
онаж, и да им се прикрепи агентура, владееща чужди езици.

14.  Писмо до началниците на отдели при управление VI КДС, София, 28 февру-
ари 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 169
Съобщава се за необходимостта от подбор на подходяща агентура, владееща 
чужди езици, за обслужването на делегациите от капиталистическите страни.

15.  План за провеждане на контра-разузнавателни мероприятия от органите на 
военното контра-разузнаване по време на IХ световен младежки фестивал, 
София, 5 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 50-52 гръб
Основните задачи пред ВКР са пресичането на опитите за провеждане на иде-
ологическа диверсия сред военнослужещите, участници във фестивала; предо-
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твратяването на изтичане на сведения със секретен характер за БНА, както и 
засилване на мерките срещу визуалното разузнаване.

16.  Доклад за агентурно-оперативната работа на окръжните управления КДС в 
Пловдив, Хасково и Стара Загора, София, 12 март 1968 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 27-32
Отчетено е, че работата още е в начален етап – проверяват се поименно по 
отчета участниците във фестивала и се уточняват местата, където ще се про-
веде съпътстващата програма.

17. Докладна записка за проведена среща с агент, София, 25 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 3, л. 14
Съобщава се, че в Университета има слух за предстояща вербовка от страна на 
КДС на 300 души от факултета по Западни филологии. Поставена е задача да 
се открие източника на тази информация.

18.  Информация за оперативната обстановка и работата на КДС по подготовка-
та на IХ световен младежки фестивал, София, 26 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 430, л. 35-47
Съобщава се, че все още не е известно дали китайската и албанска младеж ще 
участват във фестивала. Отчетено е, че планираните от оперативните групи 
и окръжните управления мероприятия са общи и трудно могат да служат като 
основа за по-нататъшната им работа по фестивала. Недостатъчно добре се 
работи по първостепенната задача за подсигуряване на агентура и ДВ от сре-
дите на около 2000 преводачи и още толкова български граждани, заети в бито-
вото обслужване на чуждите делегации.

19.  Докладна записка за туристическите групи за IХ световен младежки фести-
вал, София, 4 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 194-197
Съдържа сведения за броя на туристите по страни и местата, където ще бъ-
дат настанени.

20.  План за работата на Централния щаб при КДС по подготовката на IХ свето-
вен младежки фестивал, София, 8 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 20-23
Утвърдена е програмата за работата на щаба, както и мероприятия, които 
трябва да бъдат проведени до началото на фестивала.

21.  Сформиране на временни поделения на КДС за работа по IХ световен мла-
дежки фестивал, София, 9 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 170-173
Съдържа данни за сформирането на групи по обслужването на делегациите и 
направления като транспорт, туризъм, идеологическа диверсия, наблюдение и 
проучване, технически мероприятия, координация, социално-битово обслуж-
ване и др.

22.  Заповед за подобряване на организацията на агентурно-оперативната работа 
във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 15 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 175, л. 250-253
Набелязани са мерки за подобряване на работата, координацията и взаимо-
действието между поделенията.

23.  Заповед за прекратяване на отпуските на офицерския и сержантския състав 
в КДС за определено време, София, 16 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 175, л. 263
Наредено е в периода 15 юни – 15 август 1968 г. да не се разрешава излизане в 
годишен отпуск на служителите.
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24.  План за мероприятията по българската делегация на IХ световен младежки 
фестивал, София, 23 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 13-17
Набелязани са организационо-контролни и агентурно-оперативни мероприятия 
по представителите на българската делегация, която достига 4 хил. души. В 
това число редица изпълнителски колективи, участниците в дискусиите, в сре-
щите по професии и интереси и др.

25.  План за работата на отдел IV, управление II КДС във връзка с IХ световен 
младежки фестивал, София, 24 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 5-7
Набелязани са мероприятия за координиране на работата по обекти, които ще 
пристигнат в страната като журналисти и фоторепортери. Предвижда се 
интензивен контрол върху дейността на културните аташета на капиталис-
тическите страни.

26. Справка за студентите – преводачи, [София] б.д.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 2, л. 10
Типова бланка, която се попълва от студентите, желаещи да сътрудничат по 
време на фестивала като преводачи, придружители на групи, участници в дис-
кусии и др. 

27.  Докладна записка за проведен семинар със студентите, определени за прево-
дачи по време на IХ световен младежки фестивал, София, 24 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 2, л. 1-2
По време на семинара са изнесени доклади за международното положение и по-
литиката на НРБ, дейността на чуждите разузнавания и положението в Ла-
тинска Америка, Африка и Азия. Отчетено е, че идейно-политическата подго-
товка на преводачите не е на необходимото ниво, а част от тях определено 
стоят на „чужди позиции“.

28.  Информация за някои прояви и дейности зад граница и у нас във връзка с 
провеждането на IХ световен младежки фестивал, София, 26 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 174-185
Акцентира се, че за разлика от предходните фестивали сега няма да се провеж-
да открита антифестивална дейност. Вместо това форумът ще се използва за 
пропагандиране на идеи и възгледи, включително и за събитията в Чехословакия 
и Полша.

29.  Справка за изпълнението на мероприятията по подготовката за младежкия 
фестивал, Благоевград, 7 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 85-86
Окръжното управление в Благоевград разполага с 30 агента, владеещи чужди 
езици (предимно гръцки), които при нужда могат да се използват като марш-
рутници по чужденците и за провеждане на мероприятия по чуждестранни 
групи. Отчетено е, че към момента липсват съществени данни за лицата, опре-
делени да участват във фестивала.

30.  Справка за провежданите мероприятия във връзка с предстоящия IХ свето-
вен младежки фестивал във Велико Търновски и Габровски окръзи, В. Тър-
ново, 10 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 82-84
В различните делегатски групи са включени 5 агенти и 14 ДВ, които са от сту-
дентските среди и имат възможност да разработват чужденци, понеже гово-
рят западни езици. Всички участници ще посетят семинари, на които ще бъдат 
запознати с формите и методите на вражеските разузнавания за провеждане 
на идеологическа диверсия. В групите за политическата програма са включени 
младежи „идейно подготвени и с правилни разбирания“.



21

31.  Справка за провежданите мероприятия за IХ световен младежки фестивал, 
Бургас, 10 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 87
Проверката на делегатите е завършила. Същите са добре подбрани и сред тях 
няма лица, представляващи оперативен интерес. Към групите са прикрепени 
2 агенти и 7 ДВ, а 8 агенти ще бъдат на разположение на VI-то управление.

32.  План на отдел IV, управление VI КДС във връзка с IХ световен младежки 
фестивал за работата по делегациите от Китай и Албания, София, 14 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 53-57
Набелязани са мероприятия за пресичане на прокитайска пропаганда и за огра-
ничаване контактите на представителите на посочените държави с остана-
лите делегации.

33.  Предложение за включване на оперативни работници от Окръжните упра-
вления на КДС в агентурно-оперативната работа по IХ световен младежки 
фестивал, София, 21 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 31-32
От ОУ в страната за работа по фестивала са привлечени 107 ОР, мнозинство-
то от които ползват чужди езици.

34.  Информация за проявите и дейността на капиталистическите представител-
ства в НРБ във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 21 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 190-193
Съдържа сведения за изказани мнения и коментари на различни посланици, ата-
шета и др. по отношение на предстоящия фестивал.

35. Заявка на I-ви сектор при Централния щаб на КДС, София, 27 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 199-200
Съдържа данни за необходимостта от допълнителни 83 души, оперативни ра-
ботници (60 от тях с чужд език), които да се включат в работата на оформе-
ните групи за обслужване делегациите на фестивала.

36.  Информация за състоянието на агентурно-оперативната работа във връзка 
с подготовката за провеждането на IХ световен младежки фестивал, Плевен, 
31 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 73-77
Отчетени са отделни сигнали за младежи, които се готвят да отидат в 
София в дните на фестивала, за да присъстват на концертите на западни-
те делегации. Особен интерес има към „Бийтълс“, които се очаква да прис-
тигнат на фестивала. Предприемат се мерки за осуетяване на груповите 
посещения.

37.  Информация за извършената подготовка от Софийско управление МВР във 
връзка с охраната на фестивалните мероприятия в столицата, София, [преди 
5 юни] 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 161-171
Набелязани са мероприятия по усилване охраната в София, посредством при-
вличането на сили от провинцията и провеждането на допълнителни обучител-
ни курсове на наличния ресурс в столицата.

38.  Справка за подготовката на окръжната фестивална група, Хасково, 3 юни 
1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 58-61
Отчетено е, че групата от окръга още се проверява и се работи по контрара-
зузнавателното й обезпечаване. В състава на делегацията няма включена аген-
тура, но има придобити 14 ДВ. Набелязват се мероприятия във връзка с борби-
те, които ще се проведат в Хасково.
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39.  Информация за изпълнение на плана във връзка с IХ световен младежки 
фестивал, Враца, 4 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 33-36
Провежданите мероприятия целят наблюдението на фестивалните делегации 
и участниците в програмата. Предстои създаването и внедряването на агенту-
ра сред тях и помощния, техническия и обслужващия персонал. По отношение 
на някои „политически нестабилни“ лица, чието участие е неизбежно, се про-
веждат профилактични мероприятия. 

40.  Докладна записка за състоянието на агентурно-оперативната работа по под-
готовката на фестивала, Стара Загора, 4 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 62-64
В делегацията от окръга няма налична агентура и битува мнението, че това не 
е необходимо, понеже „всички били от близки нам среди“. 

41.  Справка за състоянието на работата по IХ световен младежки фестивал, 
Перник, 4 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 65-66
По линия на гръцките политемигранти в Перник е вербована нова агентура. Води 
се разработка срещу лица, които поддържат връзка с Китайското и Албанското 
посолства в София, и се предвижда по време на фестивала същите да бъдат из-
олирани.

42.  Справка за прочистването на столицата от лица с противообществени проя-
ви, София, 5 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 190-192
Отчетени са предприетите действия по прочистването на столицата от прес-
тъпници, рецидивисти, празноскитащи, проститутки, душевно болни и др. лица. 
Установен е точният брой на хората, които предстои да бъдат изселени или 
изпратени в трудови бригади, пионерски лагери или в специализирани заведения.

43.  План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по изменниците на 
родината във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 5 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-320, ч. 1, л. 13-20
Набелязани са действия по радиостанция „Свободна Европа“ (почти всички, от 
които са отхвърлени), Българския национален комитет и емиграцията в Ита-
лия. Подготвени са и мероприятия в страната по отношение на доброволно 
завърнали се ИР с цел контролиране на тяхното поведение и действия по време 
на фестивала. Предвидено е засилване на контрола по границата, за да не се 
допуснат бягства на български и чуждестранни граждани.

44.  Справка за броя на лицата, които ще бъдат временно отстранени от София 
по време на IХ световен младежки фестивал, София, 6 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 198
Съдържа числови данни и категоризиране на лицата, подлежащи на временно 
изселване, чийто брой възлиза на 128 души.

45.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще бъдат проведени от 
групата, работеща по културната програма на IХ световен младежки фести-
вал, София, 10 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 1, л. 47-51
Предвидено е изпращането на оперативни работници под прикритие в коми-
сията по културната програма на фестивала и в пресцентъра; придобиването 
на доверени връзки от средите на техническия и помощен персонал, както и 
изключването от фестивалната работа на политически неустойчивите и вра-
жески настроени лица.



23

46.  Мобилизационен план във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 
12 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 208-211
При провеждането на фестивала се предвижда мобилизацията на 380 запасни 
офицери от КДС заедно с 50 леки автомобила и 10 автобуса.

47. Писмо до окръжните началници на КДС в страната, София, 13 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-320, ч. 1, л. 9
Изисква се в десетдневен срок да се дадат предложения за агенти и доверени 
връзки за изпращане зад граница и прикрепването им към определени изменници 
на родината.

48.  Окръжно до поделенията в страната във връзка с IХ световен младежки фес-
тивал, София, 14 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 9-10
Счетено е за необходимо да се даде „известна агентурна подготовка“ на някои 
идейно-политически подготвени младежи – как да се ориентират в обстанов-
ката, на какви неща да обръщат внимание, към какви хора да се насочват и как 
да реагират.

49.  Предложение за задачите, които има да решава партийно-комсомолския 
доброволен отряд към градския комитет на партията в столицата, София, 
17 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-435, ч. 1, л. 214-217
Дават се сведения за структурата и организацията на отряда и се подчертава, 
че основната му цел е да предотвратява политически нежелани и враждебни 
акции, като се използва там, където „не е целесъобразно политически“ да се 
използва ДС и милицията.

50.   Докладна записка за обслужването на чехословашката и полската делегации 
на фестивала, София, 25 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 38-40
Съдържа данни за посещението на началника на група „Координация“ по фес-
тивала в Прага и Варшава и за проведените срещи с представители на местни-
те служби. Отправени са искания от тяхна страна за оказване на логистична 
подкрепа по следенето на делегациите или отделни техни представители.

51.  Информация за участието на западногерманските младежки организации в 
IХ световен младежки фестивал, София, 26 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 65-72
Подчертано е, че правителството в Бон ще финансира на 50% част от делега-
тите. Особено внимание е обърнато на участието на германската профсъюзна 
младеж, която е със социалдемократическа ориентация, но независимо от това 
вероятно ще прокламира политиката на западногерманското правителство.

52.  Заповед за структурата и условното наименование на фестивалния щаб към 
КДС, София, 28 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 189-190
Представени са различните групи и сектори на фестивалния щаб, който ще 
носи името поделение 5000 и ще се оглавява от зам.-председателя на КДС ген.-
лейтенант Григор Шопов.

53.  Справка за проведена среща с представители на ЩАЗИ по фестивалните 
въпроси, София, 28 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 45-50
Основно се коментира западногерманската делегация. Обсъдени са проблеми от 
организационно естество и по взаимодействието на двете служби.
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54.  Справка за страните и броя на делегатите, поканени да участват в IХ свето-
вен младежки фестивал, София, 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 13-15

55.  Справка за получени данни от братските органи за IХ световен младежки 
фестивал, София, 2 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 51-55
Съдържа обобщена информация за провежданата подготовка в редица държа-
ви по линия на фестивала. Ориентировъчен брой на делегатите, политическата 
им ориентация и др.

56.  Информация за състоянието на агентурно-оперативната работа на сектор 
I-ви към централния щаб на КДС по провеждането на IХ световен младежки 
фестивал, София, 4 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 56-63
Очертани са задачите, структурата и броя на агентурата на сектора, кой-
то отговаря за наблюдението на делегациите от страните на Латинска 
и Северна Америка, Великобритания, Япония, Австралия и др., както и за 
туристите от капиталистическите страни и за целия транспорт на фес-
тивала.

57.  Справка за проведените мероприятия от Охранително управление при МВР 
във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 8 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 226-230
За резерв и охрана на фестивалните мероприятия са създадени четири временни 
поделения. До 1 юли в София и страната са предупредени 2125 лица с противо-
обществени прояви като една голяма част от тях са с мярка „подписка“.

58.  Справка за производството на безалкохолни напитки в столицата, София, 
8 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 253-257
Отчетено е, че единствено цеховете на държавно стопанско предприятие 
„Тексим“ работят на три смени, съгласно заповедта на Министерство на въ-
трешната търговия.

59.  Заповед за мерки във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 
10 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 280-281
Наредено е от 22 юли до края на фестивала целият личен състав на поделе-
нията на КДС да не напуска съответните гарнизони и при необходимост да се 
събира възможно най-бързо за изпълнение на поставените задачи.

60.  Заповед за организирането на охраната и реда при откриването на фестивал-
ните обекти в столицата, София, 10 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 298-304
За охраната на партийните и държавни ръководители и опазването на реда 
във фестивалните обекти са създадени 9 оперативни сектора и две специални 
служби с определени райони на действие.

61.  Някои данни за работата на органите на МВР във връзка с IХ световен мла-
дежки фестивал, София, 15 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 387, л. 170-178
За охраната на фестивала в столицата са командировани допълнително 
1200 милиционери, 90 оперативни работници и др., а министерство на отбрана-
та е предоставило на разположение 1500 войници с техника. Около 6200 души са 
предупредени писмено като мнозина доброволно са решили да напуснат София 
за времето на фестивала. Спрямо 842 е приложена мярката „подписка“, а към 
176 – „изселване“.
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62.  Директиви за действията на органите на КДС, МВР и доброволните отряди 
при антидържавни, антипартийни и антифестивални действия при провеж-
дането на IХ световен младежки фестивал, София, 20 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 63-65
Разписани са мерките спрямо български и чуждестранни граждани, както и 
реакцията срещу действия, насочени към други страни и към България и „брат-
ските“ социалистически страни. 

63.  Заповед за организиране охраната и реда по време на откриването и закрива-
нето на IХ световен младежки фестивал, София, 22 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 178, л. 80-93
Направена е разстановка на силите по маршрута на фестивалната манифес-
тация и са набелязани мероприятия с цел нормалното й и безопасно провеждане.

64. Телеграма до окръжните управления в страната, София, 22 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-320, ч. 1, л. 4
Наредено е срочно да се приведат в известност всички новоизбягали изменници 
на родината и да се поставят под наблюдение техните връзки.

65. Докладна записка за групата на чехословашката ДС, София, 24 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 76-77
Групата е изпратена в София без съгласието на Колегиума на чехословашкото 
министерство, а на личната отговорност на зам.-министър Шилгавич. Решено 
е да се предприемат общи мероприятия по чешкия клуб в столицата, за да не се 
превърне в място за провокационни дискусии.

66. Агентурно сведение за чехословашката делегация, София, 24 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 78-87
Съдържа данни за редица чехословашки деятели и евентуалното им поведение 
по време на фестивала. Очаква се делегацията да разяснява „истината за Че-
хословакия“ и политиката на сегашното правителство. Препоръчва се чехосло-
вашките делегати да не се предизвикват към въпроси и обсъждания; литерату-
рата им да се изземва още на границата; да не се допуска да изнасят концерти 
и пр.; да се неутрализират чешките журналисти.

67.  Докладна записка за преводачите на съветската делегация, София, 26 юли 
1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 407-407 гръб
Обръща се внимание, че за политическата дискусия ще се използват лица, чиято 
благонадеждност не е проверена. Препоръчва се последните да се използват за 
спортните мероприятия и за концертите.

68.  Докладна записка за проведен разговор с преводач към норвежката делега-
ция, София, 27 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 416
Участието на норвежката група във фестивала ще е ограничено, а една част 
от делегатите още с пристигането си ще заминат за морето. Регистрирано е 
наличието в групата на 5-6 прокитайски настроени делегати, по които ще се 
вземат мерки.

69.  Докладна записка за предявени искания от представители на ГФР и ЧССР 
пред Българската телевизия, София, 28 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 81-82
Представителите на германската телевизия искали пропуски за достъп „нався-
къде“ по време на фестивала, включително да поставят камерите си точно зад 
ложите на ПБ на стадиона. За представителите на чешката телевизия има опа-
сения, че не са тези, „за които се представят“, и са готови да правят скандали.
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70. Съобщение за поведението на румънски делегати, София, 29 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 409
Румънци са търгували пропуски за откриването на фестивала срещу долари. 
Аплодирали чехословашката делегация при преминаването й и търсели начин да 
осъществят контакт с членовете й.

71.  Информация за получени по-характерни сведения във връзка с провеждане-
то на IХ световен младежки фестивал, София, 29 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 77-86
По данни на службите най-посетеното мероприятие е естрадата на площад „9 
септември“, където се изнасял концерт с участието на 9-те страни домакини 
на младежките фестивали. Най-силни аплодисменти получила програмата на 
чешката и унгарската делегации. Чехите направили силно впечатление не тол-
кова с музиката си, колкото с екстравагантния си външен вид.

72.  Информация за получени по-характерни сведения във връзка с провеждане-
то на IХ световен младежки фестивал, София, 30 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 87-94
Проведената „седяща“ демонстрация от холандската и западногерманската 
делегации пред посолството на САЩ срещу войната във Виетнам е своевремен-
но осуетена с участието на български младежки групи, които преминавайки 
увличат протестиращите в своя поток. От страна на чешки представители в 
Дървеница е организирана дискусия за положението в тяхната страна.

73.  Информация за получени по-характерни сведения във връзка с провеждане-
то на IХ световен младежки фестивал, София, 30 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 103-109
Всеобщото мнение на чехословашките делегати е, че българските власти 
ограничават техните изяви. Като пример се сочи демонтирането на чешката 
естрада, която е струвала на Чехословашкия културен център 60 хил. крони. 
Вероятно поради тази причина чешката делегация изнася програмата си в 
Западен парк, а не в Дървеница, където има изпратена охрана от органите на 
реда.

74.  Справка за проведени разговори с унгарските другари и получени данни от 
тях, София, 31 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 98-99
Унгарските служби разполагат с възможност за близък контакт с делегациите 
на Франция, Италия и Финландия. Постигната е договореност за активно из-
ползване на тези възможности за следене на посочените делегации.

75.  Докладна записка за разпространявана литература по македонския въпрос, 
София, [31] юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 128
В югославския павилион в „Парка на свободата“ се провежда дискусия при за-
творени врати с представители на Чехия, Полша и арабските страни, като 
същевременно се разпространяват брошури по македонския въпрос.

76.  Политическа програма на IХ световен младежки фестивал, София, [юли] 
1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 1, л. 44-46

77.  Докладна записка за тържество на Международния клуб на младия работ-
ник, София, 1 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 3, л. 13-14
Представител на френската делегация е похвалил създадените условия за труд 
на младите хора в България, където се обръща повече внимание на здравето и 
отдиха на младия работник. 
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78.  Рапорт за проведен митинг на представители на германския социалдемокра-
тически съюз, София, 1 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 100-101
На митинга е изказано мнение, че българските власти упражняват неоправдан 
контрол върху мероприятия против фашизма и милитаризма, които забранявали 
или проваляли, визирайки протестите пред гръцкото и американското посолства.

79. Справка за предоставяне на информация на КГБ, София, 1 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 102-105
Съдържа данни по редица въпроси, интересуващи съветската страна. Изпра-
тени са и сведения за подготвяна демонстрация от английската делегация пред 
съветското посолство в София под лозунга – „Прекратете вмешателството 
във вътрешните работи на Чехословакия“. 

80.  Докладна записка за получени данни във връзка с IХ световен младежки 
фестивал, София, 2 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 163-165
Съдържа информация за настроенията сред представители на различни деле-
гации на фестивала. Впечатление прави отношението на румънската делега-
ция към ставащото в Чехословакия – румънците не одобряват намесата във 
вътрешните работи на ЧССР и смятат, че не е правилно всички да следват 
съветския път на развитие.

81.  Докладна записка за поведението на членове на чехословашката делегация 
на IХ световен младежки фестивал, София, 3 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 188-189
Чехословашки представители разяснявали политиката на страната си и раз-
пространявали брошурката „Две хиляди и една думи и отговора“ на различни 
езици. Обяснили че те са за социализъм, но такъв който да им е точно по мярка, 
като палто – нито да им бъде тясно, нито широко.

82.  Докладна записка за проведена среща на младите профсъюзни работници, 
София, 4 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 4, л. 163-164
На срещата са изказани редица мнения за привличането на студентите в „об-
щата борба на работническата класа“. По мнение на френски представител 
във Франция има много прокитайски настроени „отрепки“, които отклоняват 
студентите от „правилния път“.

83.  Докладна записка за изложба на литература на чужди езици, София, 4 август 
1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 2, л. 26-27
Доверените връзки в Българския национален клуб, организатор на изложбата, 
са инструктирани да проверяват щандовете за наличие на „чужда“ литерату-
ра и своевременно да я изземват и предават на службите.

84.  Докладна записка за проведени оперативни мероприятия по политическата 
програма на IХ световен младежки фестивал, София, 6 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 95-99
Като най-подходяща форма на работа е възприето обектовото обслужване. 
По време на политическите дискусии югославските представители са разясня-
вали предимствата на техния социализъм при решаването на редица проблеми. 
Списъкът с преводачите е предаден късно, което се отразява на навременното 
установяване на контакт с последните. 

85.  Справка за дейността на Българския национален клуб във връзка с IХ све-
товен младежки фестивал, София, 7 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 2, л. 17-18
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Основните задачи на Клуба са да популяризира българската култура, наука и 
изкуство, икономика и пр. В рамките на фестивала негови служители раздават 
около 70 хил. книги, списания, справочници и пр. на чужди езици, както и 6 хил. 
грамофонни плочи с речта на Георги Димитров на Лайпцигския процес.

86.  Справка за проведените политически дискусии от свободните трибуни на 
фестивала, София, 7 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 202-207
Дискусиите в 65-та аудитория на Софийския университет са обезпечени от от-
рядници, които събират и предават за унищожаване материали с антисоциа-
листически и „тенденциозен“ дух. Част от делегатите изказват мнение, че на 
трибуните няма свобода, след като не са със свободен вход, а влизат само лица 
с делегатски карти. Направен е извод, че създадените доверителни връзки, 12 
на брой, са излишно много, което затруднява координацията и намалява ефекта 
от работата.

87.  Справка за проведените агентурно-оперативни мероприятия по политиче-
ската програма на IХ световен младежки фестивал, София, 7 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 208-212
Съобщава се, че най-голямата аудитория на Софийския университет (272-а) 
никога не се е запълнила, което говори за интереса към дискусиите. Голямо 
значение се отдава на „обработката на президиума“ като е изведено заклю-
чението, че: „Ако ръководителят е наш човек, дискусиите минават много 
хубаво.“

88.  Отчет за извършената агентурно-оперативна работа по Софийската фести-
вална група, София, 8 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 111-115
За агентурното обезпечаване на участниците в художествената програма, 
кръжоците по интереси и групите по професии (общо 1664 души) са създадени 
140 ДВ. Отчетено е, че ДВ и агентурата срещали трудности при осъществява-
нето на контакти с чужденци.

89.  Докладна записка за проведени оперативни мероприятия по политическата 
програма на IХ световен младежки фестивал, София, 8 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 100-104
Дава сведения за подготовката и провеждането на политическата програма в 
аудиториите на Машинно-електротехническия институт. Отчетен е слабият 
интерес към дискусиите, които преминали в дух на демократичност и едино-
мислие, включително от страна на представителите на капиталистическите 
държави.

90.  Докладна записка във връзка с политическите дискусии по време на фести-
вала, София, 8 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-313, ч. 2, л. 220-226
Отчетено е, че масовото привличане на доверени връзки от средите на интели-
генцията е довело до взаимна разшифровка на някои от тях. Особено впечатле-
ние е направило факта, че западните делегати щом разберели, че са се запознали 
с българин или българка, се стремели да избягнат разширяване на контакта си 
с тях.

91.  Справка за разпространение на някои зловредни слухове във връзка с IХ све-
товен младежки фестивал, София, 9 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 34-36
Общото между всички слухове е, че се акцентира върху опити или намерения от 
страна на чужди граждани да отровителстват или да заразяват с неизличими 
болести. 
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92.  Получени по-характерни съобщения, сведения и сигнали в Софийско управле-
ние МВР във връзка с IХ световен младежки фестивал, София, 9 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 50-55
Съдържа информация за „вражески“ изказвания, неуредици с прехраната на 
чуждестранните гости, намерени пакети със съмнително съдържание и др.

93.  Информация за получени по-характерни сведения и сигнали във връзка с 
IХ световен младежки фестивал, София, 9 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 117-122
Съдържа данни за проведени митинги и концерти и за поведението на „екстре-
мистки“ настроени чуждестранни представители.

94.  Информация за охраната на реда при изпращането на чуждестранните мла-
дежки делегации, София, 9 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 200-201
Направен е разбор на охраната по време на фестивала и е поставена висока 
оценка на работата на органите на сигурността.

95.  Из Заповед за награждаване на служители от КДС взели активно участие 
при провеждане на агентурно-оперативни и други мероприятия по време на 
IХ световен младежки фестивал, София, 13 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 178, л. 271-272; 288
Отчетено е, че служителите на Комитета са проявили висока дисциплина, тру-
долюбие, находчивост и политическа бдителност, в следствие на което предва-
рително са установени замислите и плановете на „противника“.

96.  Доклад за работата на органите на КДС по обслужването на българската де-
легация на IХ световен младежки фестивал, София, 14 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-282, т. 3, л. 38-56
Съдържа обобщени данни за състава на българската делегация и отделените 
за обезпечаването й оперативни сили и средства. Отчетено е, че в повечето 
окръзи към българските групи са прикрепени млади и неопитни оперативни ра-
ботници. Броят на агентите, владеещи чужди езици, е бил недостатъчен. Като 
положително е отчетено използването на широк кръг „подготвени и подбрани“ 
младежи от КДС за решаването на редица задачи.

97.  Информация за подготовката и провеждането на мероприятията във връзка 
с IХ световен младежки фестивал, Плевен, 14 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 309, л. 6-11
Съдържа данни за предприетите мерки по отношение на“ контингента“. За-
силен е транспортният режим и проверките по стопанска и криминална линия.

98.  Доклад за организацията, задачите и проведените охранителни и профилак-
тични мероприятия от IV-ти сектор на поделение 5000-КДС, София, 14 ав-
густ 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 205, л. 128-134
Направен е анализ на извършената работа и е отчетено, че по време на 
фестивала са възникнали „нехарактерни“ за българската социалистическа 
действителност явления. Последното налага бърз анализ на данните, взема-
не на решение, съобразно политическите последици и маневреност на силите 
за действие.

99.  Из Заповед за награждаване на граждани, членове на доброволни отряди, 
София, 28 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 179, л. 120; 124

100.  Справка по някои въпроси на взаимодействието с представителите на брат-
ските органи по време на фестивала, София, август 1968 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 127-129 гръб
Съдържа данни за числения състав на делегациите на КГБ и ЩАЗИ. Специално 
съветската група е запознавана и с ежедневните бюлетини, издавани от щаба 
по фестивала. По особено тактичен начин ръководителят на румънската гру-
па е избягвал да демонстрира привързаност към СССР и органите на КГБ.

101.  Справка за изселените от София и окръзите на страната лица във връзка с 
IХ световен младежки фестивал, София, 30 октомври 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 94, л. 2-8
За периода от 1 май до 15 август в столицата и страната са изселени за раз-
лични срокове общо 317 души. 

102. Световните младежки фестивали, [брошура, Норвегия, 1968 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-279, ч. 4, л. 1-27
Оперативното обезпечаване на чуждестранните делегации на IХ световен 
младежки фестивал.



31

LIST OF THE DOCUMENTS 
WITH ANNOTATION

1.  Report on the preparation and holding of the 9th International Youth Festival, Sofia, 
September 26, 1967 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-287, ч. 2, л. 27-28
For organization, preparation and holding of the 9th International Youth Festival in 
Sofia, a National Preparatory Committee was established under the patronage of Todor 
Zhivkov. An operational bureau was established to it, leading and managing the whole 
organization and preparation of the festival.

2.  Plan for the organization and performing of counter-intelligence activity of the 
organs of the SSC for the 9th International Youth Festival in 1968, Sofia, September 
26, 1967  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-287, ч. 2, л. 29-38
The primary task of the offices was the termination of the work of Western intelligence 
and non-conducting ideological subversion against the People’s Republic of Bulgaria 
and other socialist countries and providing active measures for processing and influence 
over representatives of capitalist countries to achieve “right” coverage of Bulgarian 
successes in all areas of life. 

3.  Proposal for activities against the enemy propaganda during the preparation and 
holding of the 9th International Youth Festival, Sofia, December 15, 1967  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 7-8
There was a proposal to BTA to listen to the emissions of the ‘enemy radio stations’ 
leading anti-festival and anti-Bulgarian propaganda so that the enemy’s intentions were 
timely revealed.   

4.  Issues for discussion by the operative bureau to the SSC in connection with the 
holding of the 9th International Youth Festival Sofia, January 5, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 21-22
The establishment of operative groups was foreseen with regard to the delegates. 
Management I – SSC would monitor the status of preparation of the festival in the 
capitalist countries, and Management II – SSC had to monitor the eavesdropping 
equipment in the places, where the representatives of these countries would have been 
be accommodated.   

5.  Minutes of a meeting of the operative bureau to the SSC for the 9th International 
Youth Festival, Sofia, January 19, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 23-25
A decision was taken for the SSC to check anybody who was appointed at the National 
Preparatory Committee. Instructions were given for the allocation of the delegations so 
that they were not divided based on racial, religious and political characteristics. The 
operational work would be organized on line, but when necessary and on site basis. 

6.  The preparation of the regional offices of the SSC for the festival, Sofia, [after 
January, 20] 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 26
Mostly organizational issues were touched in connection with the preparation and 
holding of the festival. 
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7.  Plan for the operation of Sofia SSC Management in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, February 5, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 58-63
Some preparatory and organizational intelligence and operational activities were 
identified for the organization of counter-intelligence activity and the creation of 
conditions for the linear services and fraternal bodies to develop the objects of their 
interest. 

8.  Plan for the operation of Division V, Management II, SSC in connection with the 
preparation and holding of the festival, Sofia, February 17, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 39-40
Some agents and operative events were identified for clarifying the activity of traders 
from the capitalist countries and their relations with Bulgarian citizens so than no 
subversive activity is allowed.  

9.  Plan for the events that will take place during the 9th International Youth Festival 
by the operative group to division I, Management II SSC, Sofia, February 20, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 30-32
The work on the American, English, Japanese and Latin – American groups was planned. 

10.  Plan for the activity of Division II, Management II SSC in connection with the 
preparation and holding of the 9th International Youth Festival, Sofia, February 
20, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 33-35
Some intelligence and operational activities were identified to establish, develop and 
clarify the activities of the tourists from capitalist countries. 

11.  Plan for the activity of Division VII, Management II SSC in connection with the 
preparation and holding of the 9th International Youth Festival, Sofia, February 20 
1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 43-46
An operative group on Transport and Communications was envisaged to be established, 
which would be at the disposal of the operational office of SSC. 

12.  Plan for the activity of Division IX, Management II SSC in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, February 20, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 47-49
Some intelligence and operational activities were identified under the treason of the 
homeland, currency and smuggling offences. 

13.  Plan for the performance of intelligence and operational activities in connection 
with 9th International World Festival, Sofia, February 22 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 1-2
It was decided an operative group to be established to Division VI, Management II 
SSC, which to coordinate and hold the organisation and holding of the intelligence and 
operational activities related to the festival. The foreigners, suspected of espionage, 
to be thoroughly checked and an agent, speaking foreign languages to be attached to 
them.  

14. Letter to the heads of divisions to Management VI, SSC, Sofia February 28, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 169
The need of selecting appropriate intelligence was stated, persons who speak foreign 
languages to serve the delegations of the capitalist countries.  

15.  Plan for holding events of the authorities of the military counter-intelligence during 
the 9th International Youth Festival, Sofia, March 5, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 50-52 гръб
The main tasks in front of the military counter-intelligence were the termination of the 
attempts for holding of ideological diversion among the military officers participating 



33

in the festival; the prevention of information of secret essence for the BNA leakage, as 
well as enhancing the measures against visual intelligence.   

16.  Report on the intelligence and operational activities of the regional management 
offices of SSC in Plovdiv, Haskovo and Stara Zagora.  Sofia, March 12, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 27-32
It was reported that the work was still at an early stage – the participants in the festival 
were checked by their names as well as the places where the accompanying events will 
take place. 

17.  Report on a meeting with an agent, Sofia, March 25, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 3, л. 14
It was announced that there had been a rumour of impending recruitment at the 
university on behalf of the SSC of 300 persons from the Faculty of Western philology. A 
task was set to find the source of that information.

18.  Information on the operational situation and the activities of the SSC with regard 
to the preparation of the 9th International Youth Festival, Sofia, March 26, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 430, л. 35-47
Reportedly it was not yet known whether the Chinese and Albanian youth will 
participate in the festival. It was reported that the planned operational groups and 
district directorates events were common and could hardly serve as a basis for further 
work on the festival. The primary task was not being implemented properly, namely 
with regard to the ensuring the agents and SG from among about 2,000 translators and 
as many Bulgarian citizens employed in servicing of the foreign delegations. 

19.  Report on the tourist groups for the 9th International Youth Festival, Sofia, April 
4th, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 194-197
It contains information regarding the number of tourists and the places where they will 
be accommodated. 

20.  Plan for the activity of the Central headquarters to SSC on the preparation of the 
9th International Youth Festival, Sofia, April 8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-303, ч. 1, л. 20-23
A programme for the activity of the headquarters is established, as well as the events 
that have to be implemented before the beginning of the festival.

21.  Formation of temporary divisions of the SSC for the activities related to the 9th 
International Youth Festival, Sofia, April 9, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 170-173
It contains data on the formation of groups for the servicing of delegations and 
directions such as transport, tourism, ideological diversion, observation and research, 
technical events, coordination, social servicing etc. 

22.  Order for improvement of the organisation of the intelligence and operative 
activities in connection with the 9th International Youth Festival, Sofia, April 
15, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 175, л. 250-253
Some measures are identified for improvement of the activity, coordination and 
interaction between the divisions.  

23.  Order for termination of the vacations of the officers and sergeants in the SSC for 
a definite period of time, Sofia, April 16, 1968. 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 175, л. 263
It was ordered that in the period within June 15 – August 15, 1968, officers would not 
be allowed to use their annual leave.

24.  Plan for the events related to the Bulgarian delegation of the 9th International 
Youth Festival, Sofia, April 23, 1968. 
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 13-17
Some organisational, control and intelligence events are identified with regard to the 
representatives of the Bulgarian delegation, which reaches 4 thousand people. This 
includes a number of performers, participants in the discussions, in the professional 
and interest’s meetings etc. 

25.  Plan for the activity of Division IV, Management II SSC in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, April 24, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 5-7
Some activities were identified for coordination of the work on objects that will arrive 
in the country such as journalists and photographers. Intensive control was envisaged 
on the activities of the cultural attachés of capitalist countries.

26. Refernce on the students - interpreters, [Sofia, No date].
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-257, ч. 2, л. 10
A type-form that was to be completed by the students, who expressed their desire to 
accompany the groups as interpreters, as participants in discussions etc. 

27.  Report on a seminar held with students determined as interpreters during the 9th 
International Youth Festival, Sofia, April 24, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 2, л. 1-2
During the seminar reports were delivered on the international situation and the 
policy of the PRB, the activity of the foreign intelligence and the situation in Latin 
America, Africa and Asia. It is established that the idealistic and political preparation 
of the interpreters was not at the required level, and a part of them even stand for ‘the 
opposite position’.  

28.  Information on some events and activities abroad and in the country in connection 
with the holding of the 9th International Youth Festival, Sofia, April 26, 1968.  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 174-185
It was stressed that unlike previous festivals now no open anti-festival activity would 
be conducted. Instead, the forum would be used to propagate the ideas and views, 
including those about the events in Czechoslovakia and Poland. 

29.  Reference on the implementation of the events regarding the preparation of the 
youth festival, Blagoevgrad, May 7, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 85-86
The Regional Directorate in Blagoevgrad has 30 agents fluent in foreign languages 
(mainly Greek), which if necessary can be used to accompany the foreigners and 
for holding of events by foreign groups. It was reported that at the moment essential 
information for persons designated to participate in the festival lacks. 

30.  Reference on the events held in connection with the upcoming 9th International 
Youth Festival in Velico Tarnovo and Gabrovo regions, V. Tarnovo, May 10, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 82-84
The various groups consisted of 5 agents and 14 ‘trusted connection’ officers who were 
the student population and had the opportunity to develop foreigners, speaking foreign 
languages. All participants would attend workshops, which will be familiar with the forms 
and methods of the enemy intelligence to conduct an ideological diversion. The political 
program groups included youths ‘ideologically prepared and with proper understanding.’

31.  Reference on the events held for the 9th International Youth Festival, Burgas, 
10 May 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 87
The verification of delegates was completed. They were carefully selected and among 
them there were no persons representing operational interest. 2 agents and 7 ‘trusted 
connection’ officers were attached to the groups and 8 agents would be at the disposal 
of Management VI. 
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32.  Plan of Division IV, Management VI, SSC in connection with the 9th International 
Youth Festival for operation on the delegations from China and Albania, Sofia, 
May 14, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 53-57
Some events were outlined for termination of the pro-Chinese propaganda and for 
limitation of the contacts of the representatives of the states pointed with the other 
delegations. 

33.  Proposal for inclusion of operative workers from the regional divisions of the SSC 
in the intelligence and operational activities on the 9th International Youth Festival, 
Sofia, 21 May 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 31-32
107 operative workers were attracted from the regional division responsible for the 
activities related to the festival and most of them speak foreign languages. 

34.  Information on the events and activities of the capitalist representations in the 
PRB in connection with the 9th International Youth Festival, Sofia, May 21, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 190-193
It contains information about the expressed opinions and comments on various 
ambassadors, attachés etc., regarding the upcoming festival. 

35.  Application of Sector I to the Central headquarters of SSC, Sofia, May 27 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 199-200
It contains data on the need for additional 83 people operatives (60 of them speaking foreign 
language) to participate in work groups formed to serve the delegations of the festival. 

36.  Information on the status of the intelligence and operative activities in connection 
with the preparation and holding of the 9th International Youth Festival, Pleven, 
May 31, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 73-77
Signals were identified of youths who were ready to go to Sofia during the days of the 
festival in order to participate at the concert of the foreign delegations. There was 
a special interest to the group ‘Beatles’ who were expected to arrive at the festival.  
Measures were taken for frustrating group visits. 

37.  Information of the preparation carried out by the Sofia management of the MoI in 
connection with the security during the events related to the festival in the capital, 
Sofia, [before June 5] 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 161-171
Some events were identified in Sofia in order to enhance the security by attracting forces 
from the country and carry out further training courses for the resources available in 
the capital. 

38. Reference on the preparation of the regional festival group, Haskovo, July 3 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 58-61
It is reported that the group of the region will still be examined and some activities 
have been done on the security of its counter intelligence. The delegation will include 
agents, but there are also 14 ‘trusted connection’ officers acquired. Some events are 
planned in connection with the struggles that will be held in Haskovo. 

39.  Information on the implementation of the plan in connection with the 9th 
International Youth Festival, Vratsa, June 4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 33-36
The events implemented aim at monitoring the festival delegations and participants in 
the programme. The establishment and deployment of agents among them is expected 
and the technical support and service staff. In terms of some “politically unstable” 
persons whose participation is inevitable, some preventive measures take place. 
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40.  Report on the state of the intelligence and operational activity in connection with 
the preparation of the festival, Stara Zagora, June 4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 62-64
There are no agents in the delegation from the region and there is an opinion that this 
is not necessary due to the fact that all of them are from circles close to us. 

41.  Reference on the status of the activity on the 9th International Youth Festival, June 
4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 65-66
Under the Greek political immigrants in Pernik new agents were recruited. A development 
was lead against persons who liaise with the Chinese and Albanian embassies in Sofia 
and it was scheduled during the festival the latter to be isolated.  

42.  Reference on the cleaning of the capital from persons with antisocial behaviour, 
Sofia, June 5 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 190-192
The actions taken are reported with regard to the cleaning the city from criminals, 
repeat offenders, loafers, prostitutes, mentally ill and etc. The exact number of people 
to be deported or sent to labor brigades pioneer camps or in specialized institutions is 
established. 

43.  Plan for the holding of intelligence and operational activities with regard to the 
traitors to the motherland in connection with the 9th International Youth Festival, 
Sofia, June 5, 1968.  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-320, ч. 1, л. 13-20
Actions were planned on radio “Free Europe” (almost all of which were rejected), the 
Bulgarian National Committee and the emigration in Italy. Events were prepared in 
the country in terms of voluntary returnees - traitors to the motherland, to control their 
behaviour and actions during the festival. It was envisaged to strengthen controls at the 
border, to prevent escapes of Bulgarian and foreign citizens.  

44.  Reference on the number of persons who will be temporarily displaced from Sofia 
during the 9th International Youth Festival, Sofia, June 6, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 198
It contains figures and categorization of persons subject to temporary displacement, 
whose number is estimated at 128 people. 

45.  Plan for the intelligence and operational activities that will be held by the group 
working on the cultural programme of the 9th International Youth Festival, Sofia, 
June 10, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 1, л. 47-51
It was envisaged that operatives were sent undercover in the Committee working on the 
cultural programme of the festival and in the press center; the acquisition of ‘trusted 
connections’ among the technical and support staff, as well as the exclusion from the 
festival work of politically unstable and hostile individuals.

46.  Mobilization plan in connection with the 9th International Youth Festival, Sofia, 
June 12, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 208-211
380 reserve officers are foreseen to be mobilized during the festival from the SSC 
together with 50 cars and 10 buses. 

47. Letter to the district heads of SSC in the country, Sofia, June 13, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-320, ч. 1, л. 9
It was required that proposal for agents and ‘trusted connections’ were provided within 
10 days to be sent abroad and attached to certain traitors of the motherland.  

48.  Circular letter to the divisions in the country in connection with the 9th International 
Youth Festival, Sofia, June 14, 1968 
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АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 9-10
It was considered necessary “some agent’s preparation” to be given to some ideological 
and political prepared young people - how to navigate the situation, what things to be 
paid attention to, what kind of people they should target and how to react.

49.  Proposal for the tasks which the Party Komsomol voluntary squad to the City 
Committee of the Party confronts, Sofia, June 17 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-435, ч. 1, л. 214-217
Information is given on the structure and organisation of the squad and it is stressed 
that its main objective is to prevent politically unwanted and hostile actions, and to be 
used when ‘it is not politically appropriate’ to use SS and the militia. 

50.  Report on servicing the Czechoslovak and Polish delegations at the festival, Sofia, 
June 25, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 38-40
It contains data on the visit of the head of group ‘Coordination’ at the festival in Prague 
and Warsaw and also on meetings with representatives of the local authorities. They 
have made requests for the provision of logistical support for monitoring the individual 
delegations or their representatives. 

51.  Information on the participation of West German youth organisations in the 9th 
International Youth Festival, Sofia, June 26, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 65-72
It is emphasized that government in Bonn will finance some delegates by 50%. Particular 
attention is paid to the participation of the German trade union youth, which is with a 
social democratic orientation, but nevertheless it is likely to proclaim the policy of the 
West German government.  

52.  Order regarding the structure and the provisional name of the festival headquarters 
to the SSC, Sofia, June 28, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 189-190
Various groups and sections are presented at the festival headquarters, which will bear 
the name Division 5000 and will be headed by the deputy chair of the SSC Lieutenant 
General Grigor Shopov.

53.  Reference about a meeting held with representatives of Stasi on issues related to 
the festival, Sofia, June 28, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 45-50
The West German delegation is mostly commented on. Some issues of organisational 
character are discussed as well such related to the cooperation between the two 
services.  

54.  Reference on the countries and number of delegates invited to participate in the 9th 
International Youth Festival, Sofia, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-303, ч. 1, л. 13-15

55.  Reference on the data received from the fraternal authorities about the 9th 
International Youth Festival, Sofia, July 2, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 51-55
It contains summarised information on the preparation implemented in a number 
of states with regard to the festival, estimated number of delegates, their political 
orientation etc.  

56.  Information on the status of the intelligence and operational activity of sector I to 
the central headquarters of the SSC on the holding of the 9th International Youth 
Festival, Sofia, July 4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 56-63
It outlines the objectives, structure and number of the agents of the sector, which is 
responsible for monitoring the delegations from the countries of Latin and North 
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America, Britain, Japan, Australia, etc., as well as to tourists from capitalist countries 
and all the transport during the festival. 

57.  Reference on the events held by the security management to the MoI in connection 
with the 9th International Youth Festival, Sofia, July 8, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 386, л. 226-230
Four temporary offices are established reserve and security at the festival.  Up to July 
1, in Sofia and Bulgaria, 2125 persons with antisocial behaviour are warned and the 
majority of them are under ‘subscription’ measure. 

58. Reference on the production of soft drinks in the capital, Sofia, July 8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 253-257
It is reported that only the workshops of the government business enterprise “Texim” 
work in three shifts, according to the order issued by the Ministry of Domestic Trade. 

59.  Order for measures in connection with the 9th International Youth Festival, Sofia, 
July 10, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 280-281
It is ordered from July 22 until the end of the festival all personnel of the divisions 
of SSC not to leave the respective garrisons and if necessary to gather as quickly as 
possible for the implementation of the tasks. 

60.  Order on the organisation of security and order at the opening of the festival 
objects in the capital, Sofia, July 10, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 177, л. 298-304
9 operational sectors are established for ensuring the security of the heads of the state 
and the maintenance of order and also two special services with specific regions of 
operation. 

61.  Some information of the operation of the MoI authorities in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, July 15, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 10, а. е. 387, л. 170-178
1200 militiamen, 90 operatives and others hare commissioned additionally to the capital, 
and the Ministry of Defence provided 1 500 soldiers with the necessary equipment.  
About 6200 persons are warned in writing and many of them voluntarily decide to 
leave the Sofia during the festival. The measure ‘subscription’ has been applied to 842 
persons, and ‘deportation’ to 176.   

62.  Directives about the actions of the authorities of SSC, MoI and the volunteer groups 
in cases of anti-state, anti-Party and anti-festival activities during the conduct of 
the 9th International Youth Festival, Sofia, July 20, 1968      
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-303, ч. 1, л. 63-65
The measures against Bulgarian and foreign citizens are written, as well the reaction 
against activities, aimed at other countries, Bulgaria and the ‘fraternal’ socialist 
countries. 

63.  Order for the organisation of the security and order during the opening and closing 
sessions of the 9th International Youth Festival, Sofia, July 22, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 178, л. 80-93
An allocation of the forces along the route of the festival parade and events aiming at 
its normal and safe conduct of the event are identified. 

64. Telegram to the district offices in the country, Sofia, July 22, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-320, ч. 1, л. 4
It is ordered all new traitors to the motherland to be brought into prominence and tall 
their connections to be put under observation. 

65. Report on the group of the Czechoslovak SS, Sofia, July 24, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 76-77
The group is sent to Sofia without the consent of the Collegium of the Czechoslovak 
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ministry, and due to the personal responsibility of the deputy minister Shilgavich. It is 
decided joint activities to be undertaken with regard to the Czech club in the capital, so 
that it will not turn into a place for provocative discussions to be held.  

66. Intelligence information on the Czechoslovak delegation, Sofia, July 24, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 78-87
It contains data on a number of Czechoslovak workers and their possible behaviour 
during the festival. The delegation is expected to explain “the truth about 
Czechoslovakia” and the policy of the current government. It is recommended that 
Czechoslovak delegates are not provoked to questions and discussions; their literature 
to be confiscated at the border; to not be allowed to perform concerts, etc.; Czech 
journalists to be neutralized.

67. Report on the interpreters of the Russian delegation, Sofia, July 26, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 407-407 гръб
Attention is drawn to the fact that for the political discussion persons whose reliability 
has not been verified will be used. It is recommended that the latter are used for sporting 
events and concerts. 

68.  Report on a conversation held with an interpreter to the Norwegian delegation, 
Sofia, July 27, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 416
The participation of the Norwegian group in the festival will be limited, and part of 
the delegates will travel to the seaside the moment they arrive. 5 pro-Chinese oriented 
delegates are registered in the group, and measures will be taken in this respect. 

69.  Report on requests submitted by representatives of the FRG and Czechoslovakia 
to the Bulgarian television, Sofia, July 28, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 81-82
The representatives of the German television required access passes ‘everywhere’ 
during the festival, including the wish to place their cameras just behind the boxes of 
PB at the stadium. With regard to the representatives of the Cheech television there was 
a suspicion that they were not the once ‘who they pretended to be’ and they were ready 
to make scandals. 

70. Information on the Romanian delegates’ behaviour, Sofia, July 29, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 409
Romanians have traded passes for the opening of the festival for dollars. They applauded 
the Czechoslovakian delegation during its passing and sought to make contact with its 
members.

71.  Information on more characteristic data received with the convening of the 9th 
International Youth Festival, Sofia, July 29, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 77-86
According to the services the most visited event is the platform of the square “9 
September” where a concert with the participation of nine countries hosting youth 
festivals. The strongest applause received the program of Czech and Hungarian 
delegations. The Czechs made a strong impression not so much with their music, but 
with their extravagant appearance. 

72.  Information on more characteristic data received in connection with the convening 
of the 9th International Youth Festival, Sofia, July 30, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 87-94
The “sitting” demonstration held on behalf of the Dutch and West German delegations 
in front of the US embassy against the war in Vietnam was defeated in a timely manner 
with the participation of Bulgarian youth groups, who by passing by carried them away 
in their flow. On behalf of the Czech officials in Darvenitsa a discussion was organised 
on the situation in their country. 
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73.  Information on more characteristic data received in connection with the convening 
of the 9th International Youth Festival, Sofia, July 30, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 103-109
The general opinion of the Czechoslovak delegates is that the Bulgarian authorities 
restrict their appearances. An example is given with the dismantling of the Czech 
stage that cost the Czechoslovak Cultural Centre 60 thousand Crowns. Perhaps for 
this reason, the Czech delegation delivers its programme in Zapaden Park, not in 
Darvenitsa where guards are sent by the law enforcement authorities. 

74.  Reference on conversations held with the Hungarian comrades and data received 
from them, Sofia, July 31, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 98-99
The Hungarian authorities have the opportunity to establish close contact with the 
delegations of France, Italy and Finland. It was agreed that the opportunities to 
monitor these delegations are actively used.

75.  Report on the distribution of literature on the Macedonian issue, Sofia, [31] July 
1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 128
In the Yugoslav pavilion in “Zapaden Park”, a discussion was held behind closed 
doors with representatives of the Czech Republic, Poland and Arab countries, while 
leaflets on the Macedonian issue are distributed at the same time.  

76. Political programme of the 9th International Youth Festival, Sofia, [July] 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 1, л. 44-46

77.  Report on the celebration at the International young worker’s club, Sofia, August 
1, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 3, л. 13-14
A representative of the French delegation praised the established working conditions of 
young people in Bulgaria, where more attention was paid to the health and recreation 
of the young worker. 

78.  Report on a rally held of representatives of the German Social Democratic Union, 
Sofia, August 1, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 100-101
An opinion was expressed at the rally that the Bulgarian authorities exercise undue 
control over activities against fascism and militarism, which they prohibited or caused 
to fail, referring to protests in front of the Greek and American embassies. 

79. Reference on the provision of information to the KGB, Sofia, 1 August 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 102-105
It contains data on a number of issues of interest to the Soviet side. Information is sent 
on a demonstration being prepared by the British delegation to the Soviet Embassy in 
Sofia under the slogan - “Stop interference in the internal affairs of Czechoslovakia.” 

80.  Report on data received in connection with the 9th International Youth Festival, 
August 2, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 163-165
It contains information about mood among representatives of various delegations 
of the festival. The attitude of the Romanian delegation to what is happening in 
Czechoslovakia made impression – the Romanians disapprove of the interference in 
the internal affairs of Czechoslovakia and believe that it is not right for everybody to 
follow the Soviet path of development. 

81.  Report on the behaviour of the members of the Czech delegation at the 9th 
International Youth Festival, Sofia, August 3, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 188-189
The Czechoslovak representatives explained their country’s politics and distributed the 
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brochure “Two thousand and one words and answers” in different languages. They 
explained that they were for socialism, but such one that they precisely fit in, as a coat – 
neither narrow, nor broad. 

82. Report on a meeting held of the young union workers, Sofia, August 4, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 4, л. 163-164
A number of opinions is expressed at the meeting with regard to attracting students 
to the ‘common struggle of the working class’. According to French representative in 
France there are a lot of pro-Chinese oriented ‘geeks’ who divert students from ‘the 
right path’. 

83. Report on an exhibition of literature in foreign languages, Sofia, August 4, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 2, л. 26-27
The trusted connections in Bulgaria, a national club, organizer of the exhibition are 
expected to instruct the stands for the presence of ‘foreign’ literature and timely seize it 
and transmit it to the services. 

84.  Report on operational activities held with regard to the political programme of the 
9th International Youth Festival, Sofia, August 6, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 95-99
The on-site service is perceived to be the most appropriate form of operation. During the 
political discussions Yugoslavian representatives explain the benefits of their socialism 
in solving a number of problems. The list of translators is delivered late, which affects 
the timely establishment of contact with the latter. 

85.  Reference on the activity of the Bulgarian national club in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, August 7, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 2, л. 17-18
The main tasks of the Club are to promote Bulgarian culture, science and art, economics 
etc. The festival’s employees handed out about 70 thousand books, magazines, 
directories and others in foreign languages and 6 thousand LPs, the speech of Georgi 
Dimitrov at the Leipzig case. 

86.  Reference on the political discussions held from the free tribunes of the festival, 
Sofia, August 7, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 202-207
The discussions in the 65th hall of Sofia University are secured by leaders that collect 
and transmit for doing away with materials with anti-socialist and “tendentious” spirit. 
Some of the delegates expressed an opinion that there was no freedom at the stands, 
the entrance was not free and only persons with delegate cards were allowed in. A 
conclusion was made that the established 12 ‘trusted relationships’, are unnecessarily 
many, which hampers the coordination and reduces the effect of the activity. 

87.  Reference on the intelligence and operational activities held with regard to the 
political programme of the 9th International Youth Festival, Sofia, August 7, 1968  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 208-212
It is reported that the largest hall of Sofia University (No 272) was never filled, which is 
indicative of the interest in the discussions. Great importance is given to “the processing 
of the Presidium” it is inferred that: “If the leader is a man of ours, the discussions go 
very well.” 

88.  Report on the intelligence and operational activities on Sofia festival group, Sofia, 
August 8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 1, ч. 1, л. 111-115
For the provision of agents for the participants in the artistic programme, the interest 
circles and professional groups (a total 1664 persons) 140 trusted connections were 
created. It is reported that the trusted connections and the agents encountered difficulties 
in making contacts with foreigners.  
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89.  Report on the operational activities held with regard to the political programme of 
the 9th International Youth Festival, Sofia, August 8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 100-104
It provides information on the preparation and conduct of the political programme in the 
halls of the Mechanical, Electrical and Technological Institute. There is little interest to 
the discussions that passed in the spirit of democracy and consensus, including by the 
representatives of the capitalist countries.  

90.  Report in connection with the political discussions during the festival, Sofia, August 
8, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-313, ч. 2, л. 220-226
It is reported that the massive attraction of trusted connections among the intelligentsia 
led to mutual deciphering of some of them. Particularly impressive was the fact that the 
western delegates, upon learning that they had met a Bulgarian, sought to avoid the 
expansion of the contact with them.

91.  Reference on the spread of some malicious rumours in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, August 9, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 34-36
The common thing between all the rumours was that the focus fell on attempts or 
intentions on behalf of foreign citizens to poison or to infect with incurable diseases. 

92.  More typical communications, information and signals received, in the Sofia 
Management of the MoI in the connection with the 9th International Youth Festival, 
Sofia, August 9, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 50-55
It contains information about ‘enemy’ statements, problems with the living of foreign 
guests, packages found with dubious content etc.

93.  Information on more typical data and signals received in connection with the 9th 
International Youth Festival, Sofia, August 9, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 117-122
It contains data on rallies and concerts held as well as on the behaviour of ‘extremist’ 
oriented foreign representatives. 

94.  Information on the security and order during the seeing off of foreign delegations, 
Sofia, August 9, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 34, л. 200-201
Analyses was made on the security provision during the time of the festival and the 
activity of the security authorities was highly praised. 

95.  Excerpt from an Order to reward employees from the SSC who actively participated 
in the implementation of intelligence and operational activities during the 9th 
International Youth Festival, Sofia, August 13, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 178, л. 271-272; 288
It is reported that the employees of the Committee have shown high discipline, hard 
work, ingenuity and political vigilance as a result of which the plans of ‘the enemy’ 
were pre-established. 

96.  Report on the activities of the SSC authorities on the servicing of the Bulgarian 
delegation at the 9th International Youth Festival, Sofia, August 14, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI-Л-282, т. 3, л. 38-56
It contains summarized data of the Bulgarian delegation, and the operational forces 
and resources determined for its securing.  It is reported that in most countries young 
and inexperienced operatives are attached to the Bulgarian groups. The number of 
agents proficient in foreign languages has been inadequate. The use of a wide range of 
“trained and selected” young people from SSC to solve a number of tasks was reported 
with a positive sign. 
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97.  Information on the preparation and holding of the activities in connection with the 
9th International Youth Festival, Pleven, August 14, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 309, л. 6-11
It contains data on measures taken in respect of the “contingent”. The transport regime 
is enhanced, as well as the checks with regard to economics and criminality. 

98.  Report on the organization, tasks and the security and prophylactic activities held by 
sector IV to division 5000-SSC, Sofia, August 14, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 20, оп. 1, а. е. 205, л. 128-134
An analysis of the work performed was made and it was reported that during the festival some 
“unusual” for the Bulgarian socialist reality events occurred. The latter requires required 
data analysis, decision making according to political implications and manoeuvrability of 
the action forces.  

99.  Excerpt from an Order for rewarding of citizens, members of the volunteer groups, 
Sofia, August 28, 1968.  
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 1, оп. 11, а. е. 179, л. 120; 124

100.  Report on some issues regarding the interaction with representatives of the fraternal 
authorities during the festival, Sofia, August, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 127-129 гръб
It contains data on the numerical composition of the delegations of the KGB and Stasi. 
Soviet group in particular, is familiar with the daily bulletins issued by the headquarters 
for the festival. A particularly tactful way the head of the Romanian group avoided to 
demonstrate devotion to the Soviet Union and the KGB bodies. 

101.  Reference on the persons displaced from Sofia and the other regions in the country 
in connection with the 9th International Youth Festival, Sofia, August 30, 1968 
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ф. 24, оп. 1, а. е. 94, л. 2-8
A total number of 317 persons were displaced in the capital and the other parts of the 
country within various terms and within the period from May 1 to August 15. 

102. International Youth Festivals, [brochure, Norway, 1968]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-279, ч. 4, л. 1-27
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 
И ТЕРМИНИ 

АБН   – Антиболшевишки блок на народите

АМК   – Автомобилен и мото клуб

АР   – Активна/ агентурна разработка

б. аг.   – Бивш агент

БЛРС   – Български ловно-рибарски съюз

БНК   – Български национален комитет

БРТ   – Българско Радио и Телевизия

БСФС  – Български съюз за физкултура и спорт

БЧК   – Български червен кръст

ВКР   – Военно контраразузнаване

ВЛКСМ  – Всесъюзен ленински комунистически съюз на младежта

ВН   – Външно наблюдение

ВПО   – Ведомствена пожарна охрана

ГЕСП  – Германската единна социалистическа партия

ГСМ   – Гориво-смазочни материали

ГТП   – Градско търговско предприятие

ДАИ   – Държавна автомобилна инспекция

ДБЮР  – Федерално обединение на младежите в Западна Германия

ДВ   – Доверена връзка

ДКМС  – Димитровски комунистически младежки съюз

ДОСО  – Доброволна организация за съдействие на отбраната

ДПП   – Държавно промишлено предприятие

ДСО   – Държавно стопанско обединение

ДСП   – Дирекция „Социално подпомагане“/ 

                           Държавно стопанско предприятие

ДТП   – Държавно търговско предприятие

ИК   – Изпълнителен комитет

ИР   – Изменник на Родината
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ИСМУН  – Международно младежко и студентско движение за подкрепа 
                           на ООН (англ. ISMUN – The International Youth and Student                  
                           Movement for the United Nations)

КАТ   – Контрол на автомобилния транспорт 

КДС   – Комитет за Държавна сигурност

КИП   – Централна информационна служба на Гърция, основен орган 
                           за външно разузнаване и контраразузнаване от 1953 г.

КО   – Криминален отдел 

КОСЕК  – Координационен секретариат на националните студентски съюзи  
                           (англ. COSEC – Coordinating Secretariat of National Unions 
      of Students)

М-15   – Мероприятие 15, микрофонно (жично и радио) подслушване

М-20   – Мероприятие 20, микрофонно подслушване на телефонен пост

М-25   – Мероприятие 25, телеграфно прехващане на телекс

М-30   – Мероприятие 30, секретно отключване на помещения, шифрови 
                           и секретни брави, каси, шкафове, коли, гардероби и др.

М-35   – Мероприятие 35, визуално наблюдение, извършвано със специални  
                           технически средства

МНЗСГ  – Министерство на народното здраве и социалните грижи

МНО   – Министерство на народната отбрана

МПК   – Международен подготвителен комитет

МСС   – Международен студентски съюз

НОР   – Нещатен оперативен работник

НПК   – Национален подготвителен комитет (за организация, подготовка  
                           и провеждане на IХ световен фестивал на младежта и студентите 
                           в София, под патронажа на Тодор Живков)

НТО   – Научно-техническо отделение

НТС   – Народно-трудов съюз (антисъветска емигрантска организация 
                           със седалище Франкфурт на Майн)

ОАР   – Обединена арабска република (бивша държава, която съществува  
                           като съюз между републиките Египет и Сирия в периода 
                           1958–1961 г. Наименованието просъществува до смъртта 
                           на Гамал Абдел Насър през 1970 г.)
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ОГП   – Обединение на германските профсъюзи

ОКСФАМ  – Оксфордски комитет за помощ на гладуващите 
                           (англ. Oxfam – Oxford Committee for Famine Relief)

ОТО   – Отдел за техническо обслужване

ПО   – Противопожарна охрана

ППО   – Първична партийна организация

РУД   – Регулировка на уличното движение

СГНС  – Софийски градски народен съвет

СДОВ  – Силно действащи отровни вещества

СДПГ/ СПД  – Социалдемократическа партия на Германия

СДС   – Социалдемократически съюз

СИВ   – Съвет за икономическа взаимопомощ 

СОКСИ  – Централна организация на независимите работници в Индонезия  
                           (индонез. SOKSI – Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)

ТАНУ  – Танзанийски африкански национален съюз

ТВУ   – Трудово-възпитателно училище

ТП   – Трудова повинност

ТПК   – Трудово-производителна кооперация

УПК   – Учрежденски партиен комитет

ФНРЮ  – Федеративна народна република Югославия

ЦИАС  – Централна информационна аналитична служба

ЦРУ   – Централно районно управление (на МВР)/ Централно  
                           разузнавателно управление на САЩ

ЦЩ   – Централен щаб

ЧСМ   – Чешка социалистическа младеж
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