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ВЪВЕДЕНИЕ

Документалният сборник „Държавна сигурност и IХ Световен младежки фестивал 
1968 г.“ е тридесет и осмото издание от поредицата „Из архивите на ДС“ и е съставен 
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, която 
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. 
Годината 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. Източният блок е белязан завинаги от „Пражката пролет“2.

На фона на тази обстановка от 28 юли до 6 август в София, се провежда IХ Световен 
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 
фестивала, 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 
Министерския съвет Тодор Живков. Към комитета е създадено оперативно бюро, 
което да ръководи организацията и провеждането на фестивала (Вж. Документ 
№ 1). Зам.-председателят на КДС ген.-лейтенант Григор Шопов е член на бюрото като 
същевременно 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).

Основните задачи пред българските служби в работата им по младежкия фестивал 

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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се изразяват в следното: 1) своевременно да разкриват чуждите разузнавачи и агентура 
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 контрапропаганда; 
3) засилване работата по разработката на български граждани, дипломати и други 
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 страни с цел 
„правилно“ отразяване на успехите на България и другите социалистически страни 
във всички области от живота; 5) придобиване на политическа, научно-техническа, 
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. 
Създадени са групи по обслужването на делегациите и направления като транспорт, 
туризъм, идеологическа диверсия, наблюдение и проучване, технически мероприятия, 
координация, информация и анализ, социално-битово обслужване и др. (Вж. 
Документ № 21).

Независимо от извършената подготовка в края на март 1968 г. е отчетено, 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 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 
работа по фестивала, координацията и взаимодействието между поделенията, както 
и привличането на бивши оперативни работници – пенсионери3 и слушатели от 
Школата на КДС (Вж. Документ № 22). Като допълнителна мярка за осигуряване 
обезпечаването 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 
поради факта, че сред хилядите чуждестранни младежи ще има и чехословашки 
студенти, 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 
капиталистическите 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 

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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не оповестяват намеренията 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 безплатно 2000 души (Вж. Документ № 55).

Особеностите на оперативната обстановка налагат провеждането на прецизна 
проверка на всички ангажирани с фестивала лица от българска страна. Проучването 
се осъществява от окръжните управления, както и от централните поделения (Вж. 
Документ №№ 16, 29, 31, 38, 39, 41). Предвидено е всички участници да посетят 
семинари, 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 достойно да „защитават принципите на марксистко-ленинската идеология 
и пролетарския интернационализъм“ (Вж. Документ № 30). На места, какъвто е 
случаят със Стара Загора, се съобщава, че в делегацията от окръга няма налична 
агентура и битува 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. 
Документ № 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 
противообществени прояви. По част от „контингента“ е извършена предупредителна 
и профилактична работа. Последната стъпка по „прочистването“ на София от 
престъпници, рецидивисти, проститутки/жени с леко поведение, празноскитащи, 
просяци, душевно 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 
необходимост да се събира възможно най-бързо за изпълнение на поставените задачи 
(Вж. Документ № 59). За охраната на фестивала в столицата са командировани 
допълнително 1200 милиционери, 90 оперативни работници и др., а министерството 
на отбраната е предоставило на разположение 1500 войници с техника. Около 
6200 души са предупредени писмено като мнозина доброволно решават да напуснат 

5 В подготвителния етап към Управление VI КДС е създадена специална група, която да обезпе-
чава представителите на двете държави при евентуалното им участие. Набелязани са мероприятия 
за пресичане на прокитайска пропаганда и за ограничаване контактите на китайци и албанци с оста-
налите 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 проки-
тайска 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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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 
охранителни и профилактични мероприятия по време на фестивала. В документа 
е отчетено, че по време на фестивала са възникнали редица „нехарактерни“ за 
българската социалистическа 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 чуждата музикална култура. Безспорно най-интересните фестивални прояви 
са концертите, които чуждестранните изпълнители изнасят пред българската 
публика. Службите 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“ състави7 привличат огромно внимание (Вж. 
Документ № 71). Изпълняват се основно „типични 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 изпълнители (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 
концерт 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 
дискусии. Те са обезпечени от отрядници, които събират и предават за унищожаване 
материали с антисоциалистически и „тенденциозен“ дух и са готови да заглушат със 
скандиране всяко неподходящо изказване (Вж. Документ № 86). Публикуваните 
в сборника 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 

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 
състои 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, 
антипартийни и антифестивални прояви при провеждането на IХ световен младежки фестивал е за-
писано: „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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значение е „обработката 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 
мероприятия против фашизма и милитаризма, които забранявали или проваляли 
(Вж. Документ № 78).

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

Сред документите в сборника особен интерес предизвиква една брошура, посветена 
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 ѝ аспекти. Фестивалите са 
характеризирани като „усъвършенствана масова психологическа техника“. За много 
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 
направени 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 документите, 
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 
податки. Датировката на съставителите, както и всяка друга намеса от тяхна 
страна, е поставена в квадратни скоби. Сред документите има няколко, които не 

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 враж-
дебни акции, като се използва там, където „не е целесъобразно политически“ да се използва КДС и 
милицията. (Вж. Документ № 49).
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са публикувани в цялост, а са подбрани части от тях, които ни дават синтезирана 
информация по 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 незначителна част от документите е заличена чувствителна информация.

За съставянето на сборника „Държавна сигурност и IХ Световен младежки фестивал 
1968 г.“ са подбрани оперативни документи от центъра на МВР, както и от служебния 
архив на Министерството.

КРДОПБГДСРСБНА
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ 

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 живо-
та.

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. Управле-
ние I-во КДС ще следи за състоянието на подготовката на фестивала в капита-
листическите страни, а Управление IV-то КДС трябва да монтира подслушва-
телна техника 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
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7.  План за работата на Софийско управление КДС във връзка с IХ световен мла-
дежки фестивал, София, 5 февруари 1968 г.
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
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Основните задачи пред ВКР са пресичането на опитите за провеждане на иде-
ологическа диверсия сред военнослужещите, участници във фестивала; предо-
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 на-
правления като транспорт, туризъм, идеологическа диверсия, наблюдение и про-
учване, технически мероприятия, координация, социално-битово обслужване 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“.
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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.
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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, който 
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 фестивала.

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“.

62.  Директиви за действията на органите на КДС, МВР и доброволните отряди 
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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.

70. Съобщение за поведението на румънски делегати, София, 29 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 24, оп. 1, а. е. 56, л. 409
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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. 

78.  Рапорт за проведен митинг на представители на германския социалдемокра-
тически съюз, София, 1 август 1968 г.
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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
Основните задачи на Клуба са да популяризира българската култура, наука и 
изкуство, икономика и пр. В рамките на фестивала негови служители раздават 
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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 зна-
чение се отдава на „обработката на президиума“ като е изведено заключение-
то, 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. 

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
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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.
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 
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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

103.  План за агентурно-оперативните мероприятия по фестивалната група от 
Турция, София, 20 февруари 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 1, л. 10-15

104.  Справка за проявен интерес и изказвания на американски дипломати по 
повод предстоящия младежки фестивал, София, 23 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-255, ч. 1, л. 15-17

105.  Справка за изказване на италианския посланик по повод предстоящия мла-
дежки фестивал, София, 15 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 2, л. 3

106.  Справка за обстановката и мероприятията по турската фестивална група, 
София, 31 май 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 1, л. 30-31

107.  Информация за получени данни за чуждестранните делегации на IX свето-
вен младежки фестивал, София, 3 юни 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 37-41

108.  Справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по делегациите 
на Гърция и Кипър, София, 24 юни 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 2, л. 4-5

109.  Справка за мероприятията, които ще бъдат проведени по линия на САЩ, 
София, 24 юни 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-255, ч. 1, л. 21-22

110.  Агентурно сведение за коментар на първия секретар на посолството на ОАР 
за съотношението на силите в Близкия изток, София, 26 юни 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-287, ч. 1, л. 4-5

111.  Справка за оперативната обстановка по израелска линия, София, 26 юни 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-272, ч. 1, л. 9-10

112.  Справка за оперативната обстановка в някои страни от Азия и Африка и 
дейността на международни реакционни организации във връзка с IX све-
товен младежки фестивал, [София], б.д., 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-287, ч. 2, л. 56-65

113.  Справка за подготовката на IX световен младежки фестивал в Япония, Си-
рия, ОАР и Алжир, София, 2 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-251, ч. 1, л. 33-35

114.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по 
белгийската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 9 юли 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-263, ч. 1, л. 2-5
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115.  Рапорт за проведена беседа с ДВ по линия на датската делегация, София, 
9 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-271, ч. 2, л. 22-23

116.  Справка за подготовката на IX световен младежки фестивал в Сирия, Со-
фия, 9 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-292, ч. 1, л. 4-5

117.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по деле-
гацията на ЧССР на IX световен младежки фестивал, София, 10 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т.1, ч. 4, л. 1-4

118.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по 
румънската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 10 юли 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-239, ч. 1, л. 2-4

119.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по 
югославската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 10 юли 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 1, л. 2-5

120.  Допълнителен план за агентурно-оперативните и профилактични меропри-
ятия по делегациите на Гърция и Кипър, София, 10 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 5-7

121.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по 
италианската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 10 юли 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 1, л. 2-6

122.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по швед-
ската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 10 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-269, ч. 1, л. 5-8

123.  План за оперативното наблюдение и предотвратяване на провокационни 
действия от страна на френската делегация, София, 11 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-261, ч. 1, л. 2-6

124. План за оперативното наблюдение на обект „Поет“, София, 11 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-261, ч. 1, л. 7-8

125.  План за агентурно-оперативните мероприятия по делегациите на сканди-
навските страни, София, 11 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-278, ч. 1, л. 6-9

126.  Мероприятия на централното ръководство на обществената културно-про-
светна организация на евреите в НРБ във връзка с IX световен младежки 
фестивал, София, [14] юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-272, ч. 1, л. 7-8

127.  План за агентурно-оперативните мероприятия, които ще се проведат по япон-
ската делегация на IX световен младежки фестивал, София, 17 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-251, ч. 1, л. 30-32

128.  „Справка за подготовката на IХ световен младежки фестивал във Фран-
ция, Швейцария, КНР, Куба, ГФР, САЩ и Канада, София, 19 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-320, ч. 1, л. 6-8

129.  Справка за подготовката на IX световен младежки фестивал във Франция 
и ГФР, София, 19 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-261, ч. 1, л. 85-87
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130.  Справка за сформирането на фестивалната група на италианската младеж, 
София, 20 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 2, л. 8-10

131.  Заявление на шведския фестивален комитет в подкрепа на IX световен 
младежки фестивал, София, 21 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-269, ч. 1, л. 13

132.  Информационен бюлетин за настроенията сред италианските младежи и 
студенти, София, 22 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 2, л. 29-33

133. Справка за френската фестивална делегация, София, 22 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-261, ч. 1, л. 84

134.  Агентурно сведение за подготовката и състава на югославската фестивална 
група, София, 22 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 1, л. 7-11

135.  Информационен бюлетин за подготовката на екстремистки организации от 
Италия за участие във фестивала, София, 23 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 1, л. 153-155

136. Агентурно сведение за положението в ЧССР, София, 23 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1 , ч. 2, л. 16-17

137.  Справка за дейността и изказванията на румънския представител в МСС, 
София, 24 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-239, ч. 2, л. 40-41

138.  Сведение за състава на чехословашката фестивална група, София, 24 юли 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1 , ч. 1, л. 2-12

139.  Справка за намеренията на „идеологическата група“ от чехословашката 
делегация за фестивала, София, 25 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1 , ч. 2, л. 26

140.  Сведение за пристигането на част от финландската делегация, София, 
25 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-278, ч. 2, л. 103

141.  Докладна записка за представители на японската делегация, разполагащи с 
разобличителни материали срещу САЩ, София, 25 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-251, ч. 3, л. 9

142.  Агентурно сведение за подготовката на група араби да провеждат антифе-
стивални действия, София, 25 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-292, ч. 2, л. 28

143.  Телеграма за чехословашки граждани с неприличен външен въд, спряни на 
КПП „Калотина“, 26 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 4, л. 31

144.  Телеграма за поведението на служители на чехословашката телевизия на 
КПП „Калотина“, 27 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 4, л. 17

145.  Телеграма от КПП „Калотина“ за 36 чехословашки граждани, които се 
намират в югославския пункт и имат намерение да влязат в страната ни, 
27 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 4, л. 8
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146.  Информационен бюлетин за наличието на маоисти в римската група за фес-
тивала, София, 28 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 2, л. 49-50

147.  Справка за непристойното поведение на отделни чехословашки граждани 
на КПП „Калотина“, София, [27 или 28 юли] 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 2, л. 127-129

148.  Докладна записка за проведен разговор с чехословашки гражданин, София, 
29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-239, ч. 2, л. 49-50

149.  Рапорт за някои прояви сред аржентинската делегация, София, 29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-242, ч. 3, л. 1-3

150.  Рапорт за английската делегация на IX световен младежки фестивал, Со-
фия, 29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-314, ч. 3, л. 25-28

151.  Справка за провокационното поведение на чехословашката делегация на 
фестивала, София, 29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1, ч. 2, л. 113-117

152.  Докладна записка за изказвания на чехословашки журналисти, София, 
29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 34

153.  Справка за събраните данни от наблюдението на фестивалния влак Ро-
щок – София, София, 29 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 3, л. 14-16

154.  Сведение за антиамериканските настроения в холандската делегация, Со-
фия, 30 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 3, л. 17

155.  Агентурно сведение за отправени въпроси за положението в Чехословакия, 
София, 30 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 2, л. 56-57

156.  Докладна записка за дейността и проявите на чехословашката делегация, 
София, 30 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1, ч. 2, л. 110-111

157.  Докладна записка за проведен митинг на чехословашката делегация, Со-
фия, 30 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 1, ч. 2, л. 112-113

158.  Агентурно сведение за сирийската делегация на IX световен младежки фес-
тивал, София, 30 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-292, ч. 2, л. 29-30

159.  Агентурно сведение за поведението на чешки журналист, София, 31 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 103-104

160.  Рапорт за проведена среща между английската и чешката делегации на 
IX световен младежки фестивал, София, 31 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-314, ч. 3, л. 49-51

161.  Агентурно сведение за подготовката на световен мирен фестивал в Турция, 
София, 31 юли 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 3, л. 65-66

162.  Докладна записка за провеждане на дискусии, организирани от югославска-
та делегация в „Парка на свободата“, София, 1 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л. 51-52
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163.  Рапорт за проведен митинг в знак на солидарност с борбата на гръцкия на-
род срещу хунтата, София, 1 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-303, ч. 2, л. 145-146

164.  Сведение за проведена среща между френската и чешката делегации на 
IX световен младежки фестивал, София, 2 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-261, ч. 3, л. 84-85

165.  Рапорт за съмнения от страна на датски делегати, че са шпионирани, Со-
фия, 2 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-271, ч. 2, л. 72-73

166.  Докладна записка за изпълненията на популярни югославски състави, Со-
фия, 2 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л. 61-61 гръб

167.  Докладна записка за проведено веселие от югославската делегация по повод 
Илинденското въстание, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л. 59-60

168.  Докладна записка за демонстрациите на холандските фестивални делегати, 
София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 3, л. 26

169.  Справка относно получени данни за норвежката делегация, София, 3 август 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-279, ч. 2, л. 48

170.  Бележки от проведените разговори с членове на холандската делегация, 
състояли се в БУД „Интрансмаш“, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 3, л. 42-44

171. Справка за данни, съобщени на КГБ, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-269, ч. 3, л. 18-19

172.  Агентурно сведение за някои прояви и поведение на чехословашката деле-
гация, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 2, л. 39-41

173.  „Мястото на Чехия в света“, позицията на чешките представители, изразе-
на пред делегати от САЩ и ГФР, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 2, л. 65-66

174.  Рапорт за скандален случай в бара на ресторант „България“, София, 3 ав-
густ 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 97

175.  „Софийски контраст“, прихванат журналистически материал, София, 3 ав-
густ 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 167

176. Прихванат журналистически материал, София, 3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 168

177.  „Над София е облачно“, прихванат журналистически материал, София, 
3 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 3, л. 171-173

178.  Докладна записка за изпълнението на румънски оркестър в Пловдив, Со-
фия, 4 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-239, ч. 2, л. 74

179.  Докладна записка за участието на югославската делегация в масовите полити-
чески прояви и срещата с делегацията на Чехословакия, София, 4 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л. 84-84 гръб
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180.  Съобщение на делегацията на Съюза на югославската младеж и Съюза на 
югославските студенти за протичането и ситуацията на IX световен мла-
дежки фестивал, София, 4 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 4, л. 1-3

181.  Рапорт за подготвяна декларация от страна на финландската делегация, 
във връзка с дискриминация при провеждането на политическите диску-
сии, София, 4 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-278, ч. 2, л. 104-105

182.  Необходими данни, които трябва да бъдат разработени в отчетните доклади 
на оперативните групи към I-ви сектор, образец, София, 5 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 2, л. 130-131

183.  Примерен план за изготвяне на отчет за извършената работа по време на 
фестивала, София, 5 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 2, л. 132-133

184.  Агентурно сведение за проведено съвещание на югославската фестивална 
група, София, 5 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л. 82-83

185.  Критична декларация на югославската делегация за фестивала, София, 
6 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 2, л 77-79

186.  Отчетен доклад на оперативната група, обслужваща израелската делегация 
по време на фестивала, София, 6 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-272, ч. 1, л. 19-23

187.  Телеграма за отпътуването на чехословашката делегация от България, 
Русе, 7 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 4, л. 1

188.  Отчетен доклад на оперативната група, обслужваща румънската делегация 
по време на фестивала, София, 7 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-239, ч. 1, л. 5-9

189.  Отчетен доклад на оперативната група, обслужваща югославската делега-
ция по време на фестивала, София, 7 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-240, ч. 1, л. 14-20

190.  Отчетен доклад за работата на оперативната група, обслужваща делегаци-
ята на САЩ по време на фестивала, София, 7 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-255, ч. 1, л. 60-67

191.  Докладна записка за проведените мероприятия и получените резултати по 
лицата от турската фестивална група, София, 8 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 1, л. 18-23

192.  Отчетен доклад за извършената агентурно-оперативна работа по норвежка-
та фестивална делегация, София, 8 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-279, ч. 3, л. 1-5

193.  Отчетен доклад за обслужването на италианската делегация, София, 8 ав-
густ 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-274, ч. 4, л. 2-7

194.  Справка за участието на западноберлинската делегация на IX световен 
младежки фестивал, София, 9 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-246, ч. 4, л. 8-12
Вж. л. 11 скъсаните портрети за въведението...
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195.  Справка за дейността на фестивалната делегация на Сирийската арабска 
република за периода от 27 юли до 9 август, София, 9 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-292, ч. 2, л. 75-77

196.  Справка за обслужването на индийската фестивална делегация, 9 август 
1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-284, ч. 2, л. 28-33

197.  Доклад за обслужването на австрийската делегация на IX световен младеж-
ки фестивал от 27 юли до 7 август, София, 10 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-238, ч. 1, л. 10-12

198.  Отчет за извършената работа и придобитите данни за гръцката делегация 
взела участие в IХ световен младежки фестивал, София, 12 август 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 292, л. 113-122

199.  Рапорт за пребиваването на групата от Турция на IX световен младежки 
фестивал, София, 12 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 3, л. 42-45

200.  Отчетен доклад за извършената работа по холандската фестивална делега-
ция, София, 12 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-257, ч. 2, л. 13-27

201.  Отчетен доклад на оперативната група, обслужваща делегацията на Вели-
кобритания, София, 12 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-314, ч. 3, л. 114-122; 124

202.  Справка за извършената оперативна работа по аржентинската делегация, 
София, 12 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-242, ч. 1, л. 8-12

203.  Отчетен доклад за проведените агентурно-оперативни мероприятия по 
японската делегация на IX световен младежки фестивал от 28 юли до 6 ав-
густ, София, 12 август 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-251, ч. 1, л. 39-44

204.  Въпроси, от които се интересува турската група на фестивала, София, 13 ав-
густ 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-275, ч. 3, л. 33-35

205.  Информация за пребиваването на делегациите на Австралия и Филипи-
ните на IX световен младежки фестивал, София, [август] 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-260, ч. 3, л. 1-6

206.  Отчетен доклад за обслужването на финландската делегация на IX свето-
вен младежки фестивал, София, [август] 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-278, ч. 3, л. 34-38

207.  Отчетен доклад на оперативната група, обслужваща делегациите на Ир-
ландия, Люксембург и Исландия, София, [август] 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-280, ч. 3, л. 2-5

208.  Снимки на лозунги, изписани с тебешир по алеите на „Парка на свобо-
дата“ (днешната „Борисова градина“) в дните на IX световен младежки 
фестивал в София.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-310, т. 4, ДС



32



ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

1



33



34

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

2





35



36



37



38



39



40



41



42



43



44

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

3





45



46

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

4





47



48

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

5





49



50



51

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

6





52

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

7





53



54



55



56



57



58

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

8





59



60

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

9





61



62



63

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

10





64



65



66

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

11





67



68



69



70

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

12





71



72



73

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

13





74



75

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

14





76

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

15





77



78



79



80

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

16





81



82



83



84



85



86

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

17





87

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

18





88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

19





101



102



103



104

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

20





105



106



107



108

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

21





109



110



111



112

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

22





113



114



115



116

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

23





117

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

24





118



119



120



121



122

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

25





123



124



125

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

26





126

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

27





127



128

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

28





129



130



131



132



133



134



135



136



137



138



139



140

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

29





141



142

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

30





143



144



145

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

31





146

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

32





147



148



149



150



151

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

33





152



153

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

34





154



155



156



157

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

35





158



159

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

36





160



161



162



163



164

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

37





165



166



167



168



169



170



171



172



173



174



175

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

38





176



177



178



179

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

39





180



181



182



183

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

40





184



185



186

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

41





187



188

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

42





189



190



191

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

43





192



193



194



195



196



197



198



199

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

44





200

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

45





201



202



203



204



205

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

46





206



207



208



209

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

47





210

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

48





211



212

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

49





213



214



215



216

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

50





217



218



219

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

51





220



221



222



223



224



225



226



227

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

52





228



229

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

53





230



231



232



233



234



235

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

54





236



237



238

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

55





239



240



241



242



243

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

56





244



245



246



247



248



249



250



251

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

57





252



253



254



255



256

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

58





257



258



259



260



261

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

59





262



263

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

60





264



265



266



267



268



269



270

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

61





271



272



273



274



275



276



277



278



279

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

62





280



281



282

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

63





283



284



285



286



287



288



289



290



291



292



293



294



295



296

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

64





297

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

65





298



299

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

66





300



301



302



303



304



305



306



307



308



309

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

67





310



311

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

68





312

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

69





313



314

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

70





315

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

71





316



317



318



319



320



321



322



323



324



325

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

72





326



327



328



329



330



331



332



333

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

73





334



335



336



337



338



339



340

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

74





341



342

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

75





343

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

76





344



345



346

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

77





347



348

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

78





349



350

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

79





351



352



353



354

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

80





355



356



357

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

81





358



359

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

82





360



361

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

83





362



363

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

84





364



365



366



367



368

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

85





369



370

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

86





371



372



373



374



375



376

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

87





377



378



379



380



381

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

88





382



383



384



385



386

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

89





387



388



389



390



391

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

90





392



393



394



395



396



397



398

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

91





399



400



401

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

92





402



403



404



405



406



407

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

93





408



409



410



411



412



413

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

94





414



415

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

95





416



417



418

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

96





419



420



421



422



423



424



425



426



427



428



429



430



431



432



433



434



435



436



437

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

97





438



439



440



441



442



443

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

98





444



445



446



447



448



449



450

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

99





451



452

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

100





453



454



455



456

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

101





457



458



459



460



461



462



463

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

102





464



465



466



467



468



469



470



471



472



473



474



475



476



477



478



479



480



481



482



483



484



485



486



487



488



489



490

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

103





491



492



493



494



495



496

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

104





497



498



499

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

105





500

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

106





501



502

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

107





503



504



505



506



507

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

108





508



509

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

109





510



511

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

110





512



513

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

111





514



515

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

112





516



517



518



519



520



521



522



523



524



525

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

113





526



527



528

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

114





529



530



531



532

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

115





533



534

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

116





535



536

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

117





537



538



539



540

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

118





541



542



543

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

119





544



545



546



547

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

120





548



549



550

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

121





551



552



553



554



555

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

122





556



557



558



559

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

123





560



561



562



563



564

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

124





565



566

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

125





567



568



569



570

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

126





571



572

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

127





573



574



575

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

128





576



577



578

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

129





579



580



581

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

130





582



583



584

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

131





585

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

132





586



587



588



589



590

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

133





591

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

134





592



593



594



595



596

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

135





597



598



599

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

136





600



601

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

137





602



603

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

138





604



605



606



607



608



609



610



611



612



613



614

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

139





615

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

140





616

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

141





617

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

142





618

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

143





619

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

144





620

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

145





621

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

146





622



623

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

147





624



625



626

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

148





627



628

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

149





629



630



631

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

150





632



633



634



635

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

151





636



637



638



639

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

152





640

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

153





641



642



643

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

154





644

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

155





645



646

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

156





647



648

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

157





649



650

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

158





651



652

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

159





653



654

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

160





655



656



657

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

161





658



659

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

162





660



661

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

163





662



663

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

164





664



665

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

165





666



667

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

166





668



669

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

167





670



671

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

168





672

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

169





673

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

170





674



675



676

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

171





677



678

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

172





679



680



681

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

173





682



683

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

174





684

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

175





685

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

176





686

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

177





687



688



689

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

178





690

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

179





691



692

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

180





693



694



695

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

181





696



697

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

182





698



699

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

183





700



701

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

184





702



703

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

185





704



705



706

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

186





707



708



709



710



711

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

187





712

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

188





713



714



715



716



717

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

189





718



719



720



721



722



723



724

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

190





725



726



727



728



729



730



731



732

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

191





733



734



735



736



737



738

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

192





739



740



741



742



743

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

193





744



745



746



747



748



749

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

194





750



751



752



753



754

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

195





755



756



757

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

196





758



759



760



761



762



763

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

197





764



765



766

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

198





767



768



769



770



771



772



773



774



775



776

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

199





777



778



779



780

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

200





781



782



783



784



785



786



787



788



789



790



791



792



793



794



795

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

201





796



797



798



799



800



801



802



803



804



805

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

202





806



807



808



809



810

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

203





811



812



813



814



815



816

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

204





817



818



819

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

205





820



821



822



823



824



825

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.     
 

206





826



827



828



829



830

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

207





831



832



833



834

ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ

И IX СВЕТОВЕН МЛАДЕЖКИ 

ФЕСТИВАЛ 1968 Г.

208





835



836

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.)

ОГП   – Обединение на германските профсъюзи

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

ОТО   – Отдел за техническо обслужване
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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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