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ВЪВЕДЕНИЕ

Сборникът „Държавна сигурност и българското музикално изкуство“ е издание 
от документалната поредица „Из архивите на ДС“ на Комисията за разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. При проучване 
на архивните материали, съхранявани в Централизирания архив на Комисията, беше 
установено, че над 90 % от документите, свързани с музикалното изкуство в Бълга-
рия, са унищожени. Изцяло липсват архивни материали за значими международни 
музикални фестивали като „Златния Орфей“, Международният музикален фести-
вал „Варненско лято“, Мартенски музикални дни в Русе, Международния конкурс 
за млади оперни певци в София, както и донесли световна известност на България 
музикални състави като Държавния ансамбъл за песни и танци „Филип Кутев“ и т.н.  

Само в три литерни дела и няколко архивни единици от фонда на МВР бяха откри-
ти документи, свързани с музикално-сценичното изкуство в България, Софийската 
народна опера, Съюза на музикалните дейци, Съюза на композиторите и Българската 
държавна консерватория. Макар и непълна по обем, информацията, поместена в тях, 
разкрива важни моменти от развитието на музикалното изкуство в България по време 
на комунистическия режим и ролята на Държавна сигурност за осъществяване на 
партийната политика по отношение на това изкуство.

Главна цел на тази политика е превръщането на музикално-сценичното изкуство, 
което е един от водещите жанрове на музикалната култура, във „войнстващо изкуство 
по посока на идеологическа борба и мощен инструмент за идеологическо общуване 
с другите народи“. (вж. Документ № 35)

До 1944 година, в България съществуват само Софийската народна опера1, Коопе-
ративния театър (Оперетата), общинската опера в Стара Загора и Държавната музи-
кална академия.2 Въпреки това, в първите десетилетия на ХХ век оперното изкуство 
в България успява да се развие с невероятно бързи темпове и да достигне до сцените 
на световноизвестни театри в Европа.

С установяването на комунистическия строй в България са създадени нови оперни 
театри във Варна, Русе, Пловдив, а по-късно в Бургас и Плевен, както и Държавно-
музикалният театър „Стефан Македонски“, които са изцяло на държавна издръжка. 
В доклад на Комитета за изкуство и култура, свързан с развитието на музикалното 
изкуство в България, се посочва: 

„Държавните оперни театри в нашата страна са рожба на социалистическото 
общество и са призвани да обслужват неговите политически и естетически нужди. 
Те са боеви пост на идеологическия фронт у нас и цялата им производствено-твор-
ческа дейност е част от огромното партийно дело“. (вж. Документ № 35)

1 През 1908 година е основано Българското оперно дружество. 
През 1922 година Оперното дружество става държавно и е преименувано на Национална опера и 

балет. По времето на комунизма се използва името Софийска народна опера, а от 1979 година – Нацио-
нален академичен театър за опера и балет.

2 Държавната музикална академия е основана през 1921 год. с Царски указ № 145 на Н.В. Цар Бо-
рис ІІІ.
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Превръщането на оперното изкуство, зародило се като дворцово развлечение в 
страни като Италия, Германия, Франция и Австрия и станало по-късно част от тра-
дицията на западната класическа музика, в „боеви пост на идеологическия фронт у 
нас и част от огромното партийно дело“ се налага като основна линия на държавната 
политика по отношение на музикалния жанр. „Грижа“ на партията става и стратеги-
ческата разработка на репертоарната линия. Нейната цел е проблематиката и идейна-
та насоченост в репертоара на националната ни опера да се приведат в съответствие 
с естетическите потребности на масовия зрител у нас.

Съюзът на композиторите в България, ползващ се с протекцията на властта, изби-
ра свои хора начело на Софийската опера (Васил Стоянов и Добрин Петков) и чрез 
тях прокарва своите разбирания в оперното дело като поставя на сцената на Софий-
ската народна опера български композиции, създадени от членовете на Съюза. 

От информацията, поместена в документите, става ясно, че опитите да се създаде 
ново социалистическо оперно изкуство, в съответствие с решенията на ЦК на БКП 
се сблъскват с огромното недоволство на певци, режисьори, диригенти, музикалната 
критика и българската публика. Когато ръководството на Софийската опера решава 
да проведе в живо дело решенията на VII конгрес на партията за създаването и утвър-
ждаването на български репертоар артистите заявяват, че българските опери нямат 
стойност и не желаят да участва в тях. (Вж. Документ № 7)

През 1963 година главният диригент на Софийската народна опера Атанас Марга-
ритов обвинява композиторите в България и ръководството на държавната институция, 
затова че млади оперни певци загубват гласовите си данни, тъй като им предлагат роли 
само от нови български опери, които не им помагат за развитие на техния талант.

„Млади оперни певци – А. Алексиева, загубват гласовите си данни, поради това, 
че не им дават роли от други композитори (от класиката), които съдействат за 
развитие на гласовете им, а ги бутат само из българските опери, които не им по-
магат певчески. Особено когато имат гласови дефекти и не са добре подготвени. 
Главни виновници за това са българските композитори и ръководството на Опера-
та“ (Вж. Документ № 21)

Изграждането на всяка музикална кариера е свързано с осъществяване на повече 
международни участия, което логично обяснява стремежа на българските певци да 
заучават изпитани и ефектни роли от класически опери, с които успешно могат да 
гастролират зад граница. Най-добрите български оперни артисти – Николай Гяуров, 
Димитър Узунов, Никола Николов, Любомир Бодуров, Юлия Винер, Надя Афеян, 
Катя Попова и други „бягали като от огън“ от новите български опери, определяйки 
ги като нерентабилни и поради факта, че партиите им не са включени в реперто-
ара на световните оперни театри. Българските опери е трябвало да се изпълняват от 
второразрядни певци, които „макар и усърдно, но не винаги с успех бранели новата 
творба“. (Вж. Документ № 30)

В началото на 60-те години е забелязан силен отлив на публика от столичните те-
атри и особено от Софийската опера. За отблъскването ѝ е обвинено ръководството 
на държавната институция, което не съумява да използва правилно „редовите“ арти-
сти. От друга страна, ръководители, музикалната критика и публиката създават ореол 
около няколко „звезди“, които са издигнати в култ, а всичко останало се смятало за 
декор – неизбежен и скучен спътник на блясъка на тези „звезди“. 

Успехите и слабостите в развитието на оперното и балетно изкуство в България 
се анализират в редица държавни и партийни документи. С Решение А № 176 на 
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Политбюро на ЦК на БКП от 6 юли 1965 година са набелязани мерки за подобряване 
на художествено-творческата и идейно-възпитателна работа не само на Софийската 
народна опера, но и на музикалните театри в страната. Десет години по-късно обаче 
е отчетен фактът, че не са проучени и не са внедрени в ежедневната практика на му-
зикалните институти и ръководните органи препоръките и указанията на Политбюро 
на ЦК на БКП, залегнали в това решение.

Дейността на Държавна сигурност, насочена към осъществяване политиката на 
БКП за изграждане на ново социалистическо оперно изкуство в България, не допри-
нася за постигането на тази цел. Въпреки, че по отношение на кадрите България е 
„щастливо облагодетелствана във вокалното изкуство и у българина има вроден усет 
към пеенето“, както е посочено в един от документите, в началото на 70-те години 
е отчетена липса на нормален прираст от квалифицирани специалисти, поради кое-
то в системата на оперните театри вече се появява сериозен недостиг на вокалисти, 
инструменталисти и балетисти, а някои театри са „задръстени с практически неиз-
ползваеми изпълнители, чиито брой достига от 20 % до 30 % от общия състав. (Вж. 
Документ № 35)

Много скоро след установяването на комунистическия режим в България най-дарови-
тите български певци, инструменталисти, режисьори и диригенти, използвайки всички 
средства, си пробиват път към западноевропейските оперни сцени, където правят бляс-
кава кариера и получават международно признание за своя безспорен, български талант.

Информацията, поместена в документите, показва, че развитието на българското 
музикално изкуство в периода 1944–1991 година е белязано от триумфални изяви на 
международната сцена и сериозен упадък вътре в страната.

В настоящия сборник са включени и няколко документа, които хвърлят светлина 
върху дейността на Държавна сигурност в сферата на популярната музика по време 
на комунизма в България. В тях са поместени сведения за известни естрадни певци и 
състави, диско и джаз – изпълнители, както и някои фолклорни ансамбли.

Архивните материали са подредени хронологично и са структурирани в два тема-
тични раздела: 

1. Дейността на Държавна сигурност в развитието на музикално-сценичното 
изкуство в България. Опера и балет.

2. Държавна сигурност и Съюза на музикалните дейци  
2.1. Софийска държавна филхармония
2.2 Естрадна и танцова музика 
Основните документи, включени в първия раздел на изданието, са справки, аген-

турни сведения, рапорти и доклади, изготвени от щатни офицери на Държавна сигур-
ност въз основа на информации, получени от агенти, доверителни връзки и добро-
волни заявители. 

В периода 1948–1952 година като агенти на ДС по линия на Операта са вербува-
ни хористи, пианисти, музиковеди, оркестранти и балетисти от Софийската народна 
опера. Няколко години по-късно част от тях са изключени от сътрудническия апарат 
поради отказ или намалели възможности за работа, но по преценка на водещия ги 
оперативен работник продължават да се ползват при необходимост и по конкретни 
въпроси. ( Вж. Документ № 14) 

В сведенията, придобити от агентурата на ДС, са поместени данни за произхо-
да и отношението на артистите към партийни и правителствени мероприятия. При 
установяване на вражески изказвания, свързани с политиката на Народната власт и 
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съмнения, че могат да станат изменници на Родината, част от тях, по преценка на 
службите, са изключвани от съставите, определени за международни участия, а ня-
кои артисти от Софийската опера са изпращани в провинциалните театри. Критерии 
за „правилно“ комплектуване на групите, изнасящи спектакли в чужбина, са на първо 
място политическите, а след това на художествените качества на изпълнителите. 

През юни 1960 година Софийската народна опера, в състав от 280 души взема 
участие в Международният музикален фестивал в Белгия, провеждащ се под покро-
вителството на белгийската кралица. За обезпечаване на артистите отдел II-ри при 
Трето управление на ДС извършва проверка на всички хористи, балетисти и оркес-
транти. Използвани са 4 налични, 13 бивши агенти и 30 доверителни връзки, с които 
преди заминаването са проведени срещи с цел да им бъдат поставени конкретни за-
дачи по определени обекти. Отделът установява тесен контакт с партийното, админи-
стративното и художествено ръководство на Софийската народна опера. По мнение 
на ДС, чрез ръководството на Операта са отстранени 16 души, определени като вра-
жески настроени елементи.

В доклада за извършената агентурно-оперативна работа по оперната група, госту-
вала в Белгия, се съобщава, че почти всяка вечер около 15–20 българи-изменници на 
Родината, дошли от Франция, Канада, Западна Германия и САЩ, са присъствали на 
спектаклите на Софийската опера. Засечени са разговори на някои от тях с членове на 
групата. Според Държавна сигурност една от формите, която изменниците възприе-
мат за обработване и въздействие на лица от оперната група, е разпространяването на 
вестници, брошури и позиви на Българския национален комитет (политическа орга-
низация на българските емигранти, основана от Г. М. Димитров през 1948 г). Затова, 
при завръщането на артистите в България, чрез ръководството на Операта са иззети 
всички писма, които някои от тях са носели до близки или познати, и са предадени на 
оперативен работник от V-ти отдел на Трето управление, ДС. ( Вж. Документ № 6)

През следващата 1961 година, чрез същия отдел е осъществено мероприятие по 
проверка на кореспонденцията на заминаващия за Източен Берлин, Виена и Западна 
Германия състав на Народната опера. Отстранени от състава са 9 изпълнители, опре-
делени като вражески елементи, способни да изменят на Родината.  

Турнето на Софийската народна опера в трите държави минава при огромен успех, 
Австрийските и западногерманските вестници отбелязват, че България е показала 
съзвездие от избрани оперни певци. Собственикът на фирма „Розентал“, който при-
съства на спектаклите, споделя, че гостуването на Миланската опера „Ла Скала“ през 
1953 година в Западна Германия “бледнеело пред блестящите успехи на Българската 
опера“. ( Вж. Документ № 8)

По време на турнето на група оперни певци в Барселона, през февруари 1963 годи-
на същата е придружена от заместник-началника на Второ управление на Държавна 
сигурност Н. Георгиев. Чрез агент „Лавров“ той получава данни, че на 8-ми февруари 
цар Симеон и неговата свита ще присъстват на спектакъла „Борис Годунов“.  Обезпе-
чена е лична среща на „Лавров“ със Симеон, по време на която са водени разговори по 
различни въпроси, включително и такива, свързани с развитието на оперното изкуство 
в България и предстоящи турнета на състави от Софийската народна опера в чужбина.

Два дни след това зам.-началника на Второ управление на ДС Георгиев, “Лавров“ 
и преводача Богданов се срещат с президента на оперния театър в Барселона. По вре-
ме на състоялия се между тях разговор президентът пита дали им е известно, че една 
българска личност (цар Симеон) се кани да посети спектакъла „Борис Годунов“. За-
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местник-началникът на Второ управление на ДС отговаря, че не му е известно, но се 
надява, че той като добър и любезен домакин, няма да позволи да се допуснат никакви 
провокации. В присъствието и на испанския импресарио Георгиев го предупреждава, 
че ако Царя и хората му се опитат да направят провокация било с листовки, лозунги, 
речи и други, то въпреки нежеланието му ще бъде принуден да не допусне нито един 
български артист да излезе на сцената, докато Симеон не напусне салона на Операта.

В интервю за испанските медии след отличното представяне на българските опер-
ни певци, цар Симеон споделя, че е доволен от видяното, а на журналистически въ-
прос какво ще каже за България, отговоря, че нищо не може да каже, но според него 
„първо трябва да се даде свобода на българския народ, а после народа сам да избере 
своето управление“. (Вж. Документ № 10)

През пролетта на 1963 година, заедно с група от 50 артисти от балета на Софий-
ската народна опера в Барселона е командирован капитан Иван Янкулов, старши раз-
узнавач от отдел VIII, управление Второ. Чрез Управление Четвърто на Държавна 
сигурност се провежда мероприятие „9“ за проверка на кореспонденцията на зами-
наващия състав. Отстранен е един артист, а с двама балетисти, които до този момент 
не са били пускани в чужбина, са проведени профилактично-укрепителни беседи. 

От агент „Иван“ и доверителна връзка „РР“ постъпват данни, че българският цар 
отново ще присъства със свитата си на представленията на Софийската народна опе-
ра. Съгласно дадените от заместник-началника на Второ управление на ДС указания, 
старши разузнавач Янкулов предупреждава агентите и доверителните връзки да не се 
срещат с него, както и с хората му. Въпреки че е бил предупреден, на 10 май дириген-
тът на Операта маестро Руслан Райчев3 е видян да вечеря заедно със Симеон. 

Същия ден, след изпълнение на първо действие на концерта, прима балерината 
Вера Кирова отказва да играе, под предлог, че програмата е неудачно съставена и тя 
не би могла да издържи огромното натоварване. Оперативният работник изпраща 
предложение до началника на Второ управление на Държавна сигурност за поведе-
нието на Вера Кирова и Руслан Райчев да се уведомят подполковник Радни Митев и 
В. Дончев, при които същите се водят на отчет. (Вж. Документ № 15) 

По време на турнето в Испания, Янкулов установява близки доверителни отноше-
ния с някои артисти, които според него могат да се използват по задачи на службите.

До средата на 60-те години Държавна сигурност изгражда в Народната опера ши-
рока мрежа от агенти, секретни сътрудници и доверителни връзки, които събират 
информация за настроенията в колектива, за лоши прояви и изменнически настрое-
ния на артистите. В списък на доверителните връзки по обекти на ДС от състава на 
Софийската народна опера от 1963 година са включени имената на 57 души. Прави 
впечатление фактът, че половината от тях са безпартийни, както и това, че в списъка 
фигурират имената на световноизвестни оперни певци и режисьори.4 

Въз основа на събраната от агентурата на ДС информация е изготвен списък на вра-
жеския контингент в Софийската опера, който показва, че 156 души от общия ѝ състав са 
определени като вражески елементи5. Сред тях са артисти от семейства на бивши царски 

3 Маестро Руслан Райчев е роден в Милано (Италия) в семейството на световноизвестния през 
30-те години на миналия век тенор Петър Райчев. Учи пиано в консерваторията „Джузепе Верди“ в 
Милано. Завършва Виенската музикална академия – дирижиране. Начело на Софийската опера, Пло-
вдивската филхармония и Музикалния театър, гостувал с огромен успех в Европа, САЩ, Бразилия, 
Мексико, Куба, Япония. 

4 Вж. АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI–Л, а.е. 520, л. 175–179.
5 Вж. АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI–Л, а.е. 520, л. 180–212.   
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офицери и генерали, съдени от Народния съд или изчезнали след 1944 година, народни 
представители, както и засегнати от Закона за едрата градска собственост лица. 

Освен сведения за произхода на артистите и тяхното отношение към Народната 
власт, постоянна задача на оперативните работници, агентите и доверителните връз-
ки, работещи по линия на Операта, е придобиване на информация за проблемите, 
възникващи в колектива на държавната институция, нейният репертоар, отношения-
та между ръководството на Софийската народна опера и артистите, както и отноше-
нията им с партийната и профсъюзна организации.   

По повод на появилата се във вестник „Народна култура“ статия (1963 г.) за със-
тоянието на Софийската народна опера, група артисти подготвят колективно възра-
жение. Проектът за него е изготвен от артиста Милен Паунов, тенор, безпартиен, кой-
то отправя остри думи по адрес на ръководството. Председателят на профкомитета 
Владо Желязков обаче, който е член на БКП, не само че не съдейства за нормалния 
ход на работата и укрепване авторитета на ръководството на Операта, а напротив – 
също се обявява срещу него. (Вж. Документ № 17)

Партийното и държавно ръководство на страната поставя задачата пред българ-
ските музикални институции задълбочено да проучат и творчески да прилагат в своя-
та работа съветския опит – „най-верният ориентир в областта на идеологията“ като за 
целта бъдат привлечени съветски специалисти – постановчици и консултанти.  

Периодът, през които директор на Националния балет е Нина Кираджиева (1961–
1972 г.), съвпада с гостуването на съветските балерини – Балабина, Анисимова, Фео-
дорова и Уланова. Според агент „Иван“ обаче първите три допринасят много за хаоса 
в Операта и само Уланова се проявява като представителен човек от СССР. В същия 
период едно от сериозните неблагополучия в Операта е липсата не само на добър 
репертоар, а изобщо на какъвто ѝ да било репертоар. Поддържа се „една извехтяла 
продукция“ или онова, което се показва за първи път, е крайно недостатъчно. Като 
тревожен факт са определени и отношенията между ръководството на балета и пар-
тийната група в Операта.

 „Кой трябва да бъде нейният първи помощник (на директора на националния ба-
лет Кираджиева).6 Това е партийният секретар и партийната група. Но това не е 
така. В партийната група апетитите за кариеризъм не са чужди, а това е доста-
тъчно отношенията да са лоши. Хората от партийната група са прикрити, липсва 
им честност и сърдечност. Отношенията в колектива на Операта се изграждат и 
поддържат на базата на личната заинтересованост. Профкомитета, е едно умряло 
тяло. Почти през цялата 1963 година няма никаква дейност.“ (Вж. Документ № 18)

Срещите на оперативните работници с доверителните връзки се провеждат регу-
лярно с цел изясняване на определени прояви и настроенията в Софийската народна 
опера. Следят се изказвания на хористи, оркестранти и балетисти, направени по вре-
ме на събрания, проведени в националната институция. (Вж. Документ№ 21)

В рапорт на офицер от Държавна сигурност, изготвен в края на 1963 година, се 
обръща специално внимание на факта, че все по-често между артистите се говори за 
ниското заплащане на техния труд и повишен стремеж за гастролиране в чужбина. 
Засечени са изказвания и разгорещени коментари, свързани с много по-доброто по-
ложение на артистите в другите страни. Недоволство сред артистите възниква и след 

6 Под ръководството на Нина Кираджиева българските постижения в балетното изкуство за пръв 
път са показани и високо оценени в Европа.
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премахването на възнагражденията за наднормен труд и въвеждане на персонални 
заплати. (Вж. Документ № 22 и Документ № 25)

Една от специфичните задачи, изпълнявани от агентурата на Държавна сигурност, 
е свързана с целесъобразното използване на най-изявените, станали световноизвест-
ни български оперни певци и съчетаването на техните полезни за пропагандирането 
на българската култура международни изяви с възможността за участие в оперната 
дейност вътре в България. 

В сборника са поместени документи, съдържащи твърде интересна информация за 
оперните певци Борис Христов7 и Николай Гяуров. В писмо от началника на Първо 
управление – КДС до началника на Второ управление, отдел VIII е цитирано изказ-
ване на съпругата на Николай Гяуров, свързано с краткосрочното им пътуване до 
България. Съобщават се данни за доходите, които Гяуров получава в Миланската „Ла 
скала“, и сведения от българи, според които той възнамерява да остане в Италия. 
(Вж. Документ № 28)

В средата на 1964 година оперативният работник Янкулов от Второ управление на 
ДС, отдел VIII-ми, в изготвено от него сведение посочва, че предвид грешката, която 
навремето е станала с Шаляпин8, е необходимо да се обърне внимание на българина 
Борис Христов (италиански поданик). Отбелязан е фактът, че той е доста оскърбен 
от това, че преди няколко години не са пуснали брат му да се лекува в чужбина, след-
ствие на което той умира. Придобити са сведения, че жилищният въпрос на майка му 
още не е решен и поради тази причина Борис Христов възнамерява да бъде в Бълга-
рия през октомври, същата година. Във връзка с получената информация, Янкулов 
прави предложение:

„Добре би било, по време на гостуването му, от 8-ми до 28-ми октомври, Борис 
да бъде направен народен артист и награден. По този начин ще бъде засегната най-
нежната струна на артиста, който живее в чужбина и се завръща след 20 години 
отсъствие, и тази награда ще го задължи така, както никое друго нещо“. Нацио-
налното чувство е страшно развито в Борис Христов. Така спечелен за нас, той ще 
изведе нашите млади певци на външния пазар като гастрольори и за записи, както 
това стана с оперния хор в Париж за „Борис Годунов“. Големите му връзки с импре-
сарии, директори и фирми ще популяризират още повече нашето изкуство, защото 
това е фактически начинът, по който той на първо време би могъл да направи като 
благодарност“. (Вж. Документ № 29)

Службите живо се интересуват от желанието на Борис Христов да сътрудничи в 
развитието и популяризирането на българското оперно изкуство. Целта е да се направи 
всичко възможно той да пее пред българската публика. Смятало се, че не може да бъде 
вокален педагог, тъй като в идеологическото му образование имало сериозни слабости, 
затова най-добре би било да преподава на опитни артисти – например в Операта, но не 
и в Консерваторията. Във връзка с постигането на тази цел е поставена задачата, чрез 
агент „Николов“ да се изясни какви са намеренията на Главна дирекция „Българска 
музика“относно привличането на Борис Христов да сътрудничи в НР България.9 

Документите съдържат и непубликувани досега сведения за острия конфликт меж-
ду Борис Христов и Николай Гяуров, породен от техните идеологически различия  – 

7 Вж. по-подробно: Мангачев П. „Борис Христов в архивите на ДС“, изд. „Колбис“, 2014 г.
8 Шаляпин – руски оперен певец, бас , роден в град Казан. През 1901 г. започват триумфалните му 

гастроли в Милано, Париж, Лондон и Ню Йорк. Напуска СССР през 1922 г. и се установява в Париж.
9 До края на неговата творческа кариера Борис Христов не е допуснат да пее на българска сцена.
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конфликт, който се пренася на сцената на Миланската „Ла Скала“ и става причина 
през 1965 година Борис Христов да напусне този оперен театър. Той продължава да 
пее на останалите големи сцени – Лондонската Ковънт Гардън и Римската опера. 
(Вж. Документ № 39)

В следващите години, Държавна сигурност продължава внимателно да следи об-
тегнатите отношения между Борис Христов и Николай Гяуров, с цел използването на 
поредния конфликт между тях за изпълнение на оперативните ѝ задачи. (Вж. Доку-
мент № 38) 

В средата на 60-те години, музикалната критика в НР България е единодушна по 
въпроса, че Софийската опера изостава от модерните творби, което налага да се под-
нови нейния репертоар, за да се подготви публиката за съвременните опери. Поста-
вена е операта „Война и мир“ от руския композитор Сергей Прокофиев – написана с 
нови средства, но много трудна и същата няма успех. При анализа на този проблем 
се стига до извода, че в крайна сметка за успеха на сцената най-яркият показател е 
успехът при касата:

„Естествено, че трябва да поставяме съвременни опери, но дали публиката ще 
хареса тези опери и ще ги посещава като се има предвид, че у нас оперната публика 
е възпитана от Вердиевата музика, така че успеха на модерната музика е доста 
съмнителен. От друга страна като всяка модерна музика тя е трудна за пеене, а 
това кара заетите артисти да бягат от възложените им роли в тази опера“. (Вж. 
Документ № 32) 

На агентурата на ДС е поставена задачата своевременно да информира службите 
за прояви на артисти, инструменталисти и диригенти, свързани с проникването на 
модернистичните опери, както и техните настроения и изказвания, по повод провеж-
дането на мероприятия на държавата, засягащи културните дейци, като закриването 
на известен брой драматични театри и симфонични оркестри от провинцията и сто-
лицата през 1964 година. (Вж. Документ № 32) 

За репертоарния план, разработен от ръководството на Софийската опера за сезон 
1977–1978 година, е изготвено сведение, в което оперативният работник посочва, че 
този план не може да се приеме като основа за водещата национална институция. 
Силно впечатление му прави фактът, че 60-годишнината от Октомврийската револю-
ция се планира да бъде отбелязана с две произведения, които както по форма, така и 
по идейна насоченост нямат пряка връзка с това изключително политическо събитие. 
Поставена е задачата да се вземе сведение и от агент „Петър“ за репертоарния план 
на Операта, след което да се докладва на ръководството на отдел Х на Шесто упра-
вление на Държавна сигурност за мнение. (Вж. Документ № 40)

В същото време, със задачата да направи подробен анализ на състоянието на дър-
жавната опера в Пловдив е натоварен агент „Николов“, който получава информация, 
че там са унищожени декорите на няколко от основните заглавия (княз Игор и Борис 
Годунов), което създава затруднения при възстановяването на руския репертоар на 
операта, крайно необходим за посрещането на 60-годишнината от Октомврийската 
революция. Вината за унищожаване на декорите е хвърлена върху бившия заместник-
директор Димитров и временно и.д. директор на операта Кр. Морев, които свободно 
изразявали пренебрежителното си отношение към руския и съветски репертоар.

Във връзка с тези събития е поставена задачата агентът да продължи да оказва 
влияние върху солистите в операта за изразяване на предпочитание към руските и 
съветски заглавия, с оглед налагането на този репертоар сред колектива. (Вж. Доку-
мент№ 44)
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През този период, както е отбелязано в архивните материали, положението по от-
ношение на репертоарната политика на Софийската опера също е много тревожно. 
Десет години на нейната сцена се играе само една съветска пиеса „Утрините тук са 
тихи“ и то само 5–6 пъти, след което тя е свалена. По информация на службите за нея 
са похарчени много пари, поради което свалянето ѝ е определено като нецелесъо-
бразно. Посочва се, че в репертоара на Софийската народна опера вече преобладават 
италианските опери.

В агентурните сведения е отбелязан и още един тревожен факт – недостигът на 
диригенти в България, предизвикан от обстоятелството, че много от тях работят в 
чужбина: Борис Хингев в Турция, Руслан Райчев във ФРГ, Атанас Маргаритов в Бел-
гия и т.н.   

През 1977 година е отчетено, че успехите на българските певци-участници в меж-
дународни конкурси са намалели значително – изчерпват се само с втори и трети 
награди, както и с няколко поощрения. Наградите са получени от участници, които се 
явяват на конкурсите по своя инициатива и на собствени разноски. Поставена е зада-
чата да се използва опита от участието в международни конкурси на Съветския съюз, 
който в последните години е доказал своята безпогрешност. (Вж. Документ № 48) 

През същия период протича и подготовката на българските кандидати за Между-
народния балетен конкурс в Москва. Службите, които наблюдават тази подготовка я 
оценяват като неудовлетворителна, а участието в това мероприятие подценено и ос-
тавено за разрешаване от само себе си. Игнорирана е политическата важност на бъл-
гарското участие, което се обяснява със слабата политическо - възпитателна работа в 
балета. Поставена е задача, изготвената по този въпрос информация да се изпрати до 
Софийско градско управление на МВР за отношение. (Вж. Документ № 49)

Според сведенията, поместени в архивните материали, липсват ясни критерии при 
присъждането на почетното звание „ заслужил“ артист. Като ярко доказателство за това 
са „самопризнанията“ на Михаил Хаджимишев – оперен режисьор, безпартиен. През 
1977 година, в откровен разговор със свой колега той споделя, че е станал заслужил 
артист съвсем случайно и случайно е получил възможността да прави постановките си 
на Запад. На един прием Хаджимишев съобщава лично на Т. Живков (когото познава от 
младини), че след два дни трябва да бъде в Канада, но от МВР не го пускат:

 „Как могат да хранят недоверие към един заслужил артист“, възмущава се 
Живков, но отговорът на Хаджимишев, че за съжаление не е и заслужил артист, го 
учудва още повече и той си записва нещо в бележника. Два дни по-късно от консул-
ския отдел се обаждат на режисьора, че паспортът му е готов и може да замине в чуж-
бина. След няколко месеца, внезапно му е присъдено и званието „заслужил артист“.
(Вж. Документ № 50)

Интерес представлява и информацията за оперния режисьор Емил Бошнаков10, към 
когото, според службите се проявява необоснован субективизъм, граничещ с творче-
ска дискриминация. В същото време той е търсен от редица големи оперни театри 
като „Масимо“ в Палермо и „Сан Карло“ в Неапол, Кънектикът опера в Хардфорд, 
Кралската опера в Белгия и други. С назначаването на Димитър Узунов за директор 

10 Емил Бошнаков е завършил оперна режисура в СССР. Три години специализира в Большой театър, 
където работи под ръководството на проф. Б. А. Покровски. Заедно с него създават постановките 
на оперите „Война и мир“ от Сергей Прокофиев, „Хованщина“ от Модест Мусоргски и „Китеж“ от 
Римски Корсаков, които са признати за етапи в развитието на оперния театър. 
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на Софийската опера, през 1972 година на Емил Бошнаков вече не се възлагат никак-
ви творчески задачи в България. (Вж. Документ № 58)

Настоящият сборник съдържа и няколко документа, свързани с дейността на Дър-
жавна сигурност по отношение на оперните театри в Русе, Стара Загора и камерната 
опера в Благоевград. Основна цел на тази дейност е изпълнението на поставената от 
партията и правителството задача – провинциалните оперни театри да бъдат превър-
нати в най-крупните идеологически институти в съответните региони на страната.

Във втория раздел на изданието „Държавна сигурност и българското музикално 
изкуство“ са поместени архивни материали, които съдържат придобита от служби-
те информация за дейността на Съюза на музикалните дейци, Българската държав-
на консерватория, Съюза на българските композитори, Софийската държавна фил-
хармония, Музикалния театър, Филхармонията в Плевен и Държавно обединение 
„Българска музика“. Преобладаваща част от документите са агентурни съобщения, 
справки, докладни записки и писма на заместник-началника на Шесто управление до 
началника на Първо главно управление на ДС и началника на отдел „Международни 
връзки“ при ЦИОУ на МВР.

Основното съдържание в архивните материали се отнася до борбите между Съ-
юза на музикалните дейци (в него членуват и голям брой композитори) и Съюза на 
българските композитори (по-стар и силен съюз, с традиции и завоювани права) за 
овладяване на ръководните постове в музикалните институции в България и про-
веждането на своя политика в музикалното изкуство. В част от документите са по-
местени сведения за съществуващите противоречия между изпълнителите, техните 
диригенти и композиторите.

В докладна записка на оперативен работник от ДС (1968 година), изготвена след 
проведени срещи и разговори с активисти на Симфоничния оркестър на Българското 
радио и телевизия се отбелязва:

„Нашите композитори пишат в повечето случаи слаба музика, идейно не издър-
жана – разни шумове, които дразнят ухото неприятно. Но тъй като са заели ръ-
ководни места в Съюза на музикантите, то се налагат и искат на всеки концерт 
да има музика и от български автори, защото след това ще вземат процент, пък и 
между хубавата класическа музика едно слабо произведение ще мине незабелязано“ 
(Вж. Документ № 68)

Предложението на Радиооркестъра, отправено към Съюза на музикалните дейци и 
Съюза на българските композитори, да направят няколко цикъла от българска музика 
не е прието и от двата съюза, тъй като по тяхно мнение „малко са хубавите произве-
дения от български автори, които да бъдат посетени“ и повечето от тях са финансово 
нерентабилни. За случая е информиран председателя на Комитета за култура и изку-
ство Павел Матев.

Основните проблеми на музикално-творческия фронт в края на 60-те години, 
посочени в сведенията, изготвени от службите, са свързани с хегемонията на т.нар. 
авангардисти. Отбелязва се, че с тези композитори (безпартийни), трябва да се води 
търпелива и спокойна възпитателна работа, но в никакъв случай те и техните под-
дръжници с партиен билет не бива да остават на ръководни постове и да правят от  
аристократизма и западните влияния държавна политика.

„На музикалния фронт, тази деликатна и сложна област на творчеството се 
извършва процес на демократизация, която обаче се нуждае от канализиране и на-
сочване в руслото на марксическата идеология и линията на партията. Поради не-
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правилно схванати принципи на демократизация много комунисти застават на из-
чаквателни пасивни позиции. Отслабено е партийното ръководство и контрол над 
процесите на музикалното развитие. Отделни „другари-комунисти“ застават на 
компромисни позиции, за да не загубят популярност. В областта на творчеството 
постепенно се оформя група композитори с основно ядро безпартийните Констан-
тин Илиев, Лазар Николов, Васил Казанджиев и други, които поставят в основата 
на своята музика идейно-естетическите и формални принципи на т. нар. западно-
европейски авангард.“ (Вж. Документ № 70) 

Българските авангардисти не участват в организираните от Съюза на композито-
рите акции за връзки с народа и публиката, тъй като „там те няма какво да покажат – 
разбираеми за масовия слушател произведения те почти нямат, или ако имат – не 
желаят да ги показват, срамуват се от тях“. (Вж. Документ № 70)

След речта на Тодор Живков (1969 г.) за мястото на критиката, единствено упра-
вление „Музика“ при Комитета за изкуство и култура не взема конкретни мерки за 
подобряване „кошмарното състояние на музикалната критика“. Началник на упра-
влението през този период е Богомил Стършенов, за когото има непроверен сигнал, 
че е бивш член на „Бранник“. Във връзка с този проблем, майор Янкулов от Шесто 
управление, отдел I-ви, поставя на ДВ „Любомир“ задача да направи аналитичен раз-
бор на някои рецензии и посочи конкретни имена и примери, които игнорират пар-
тийната линия и принципите на социалистическия реализъм в музикалното изкуство. 
(Вж. Документ № 71)

В началото на 70-те години, по сведение на ст. лейтенант Янков от Шесто управле-
ние на ДС, в Съюза на музикалните дейци започват да се назначават хора по приятел-
ска линия, на принципа „той е наш човек и ще върши работа“. Според информатора, 
те не отговарят на политическите и идеологическите критерии. От 18 щатни служи-
тели, само двама са членове на БКП – партийният секретар и още един, който е пред 
пенсия. (Вж. Документ № 72) 

В същото време ст. лейтенант Янков от Шесто управление на ДС, отдел I, получава 
сведение, че в Българската държавна консерватория безпринципно се решават въпро-
си, свързани с даване на научни титли на „хора от бивш произход“, и се назначават 
лица, нелоялни към властта. С цел да се изясни обстановката и проявите на препода-
ватели в Консерваторията се планира с тях да се проведат беседи и съобразно полу-
чената информация да се изготви справка до ЦК на БКП. Поставена е задачата да се 
установят кандидатите за научни титли и за политически неблагонадеждните да се 
изготвят справки и направят предложения те да не бъдат допуснати за хабилитиране.

Въпреки че на възлови места се издигат млади хора, които са партийни членове, 
те не реагират на съществуващите нередности, поради зависимостта им от старите 
професори, от които зависи тяхното хабилитиране. (Вж. Документ № 74)

Постоянна задача на службите, както по линия на Операта, така и по отношение на 
Музикалният театър и Софийската държавна филхармония, е придобиване на инфор-
мация за прояви и изказвания на музиканти от техните колективи, насочени срещу 
политиката на комунистическото правителство. 

През май 1977 година хористката Лидия Тановска е засечена да разказва полити-
чески вицове в гримьорната на Музикалния театър и да демонстрира своята инфор-
мираност за предстоящи събития от политически и държавен характер. Във връзка 
с този случай е поставено поръчение на ДЛ „Цонева“ да информира службите за 
всички нейни изказвания, които имат вражеска насоченост. Поставена е задачата да 
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се проведат мероприятия за оперативна документация на разговорите във въпросната 
гримьорна, а препис от сведението за хористката да се изпрати на оперативния работ-
ник Методи Христов от Пето районно управление на МВР, който обслужва Музикал-
ния театър. (Вж. Документ № 85 и Документ № 86)   

С цел обезпечаване на музикални трупи по време на задграничните им турнета, Дър-
жавна сигурност включва в техните състави оперативни работници, легендирани като 
служители на държавни или окръжни културни институции. В по-голям брой от случа-
ите командировките им са за сметка на тези институции или за сметка на музикалните 
състави. В определени случаи, по време на турнета в капиталистическите страни, ко-
мандированите оперативни работници изпълняват задачи и по линия на Първо главно 
управление на ДС. (Вж. Документ № 94, Документ № 115 и Документ № 116)  

В тази част на сборника са поместени няколко документа, отразяващи дейност-
та на Държавна сигурност в областта на естрадната, джазовата и дискомузиката в 
България. Във връзка с разпространението на дискомузиката, в агентурно сведение 
от 1980 година се отбелязва, че е трудно да се направи цялостна оценка на същест-
вуващия „диско феномен“, но констатацията, че дискомузиката е вкарала в Бълга-
рия най-голям процент „озападняване“ на нещата е неоспорима. Агентът, изготвил 
информацията, посочва, че е необходимо организираното обхващане на процеса и 
предлага Постоянната комисия за духовни ценности при Народното събрание да се 
запознае с направен от него анализ на проблема. Въз основа на посочените данни е 
поставена задачата да се изготви обобщена справка, с която да се запознае Комитета 
за култура за вземане на мерки, тъй като, според службите, диско модата е създала 
най-голям процент от н.нар. неуправляеми дейности и процеси в разпространението 
на музиката. (Вж. Документ № 109)  

Отдел I-ви на Шесто управление на ДС изготвя различни справки и сведения за „не-
гативните страни“ в развитието и на българската естрадна музика като част от тях из-
праща до Комитетът за култура и ЦК на БКП (Вж. Документ № 95 и Документ № 117).   

                                                            ***
От информацията поместена в архивните материали може да се направи извода, че 

опитите за политизиране и идеологизиране на музикалното изкуство в България по 
време на комунизма се превръщат в сериозна пречка за развитието на това изкуство 
вътре в страната. Български оперни певци, инструменталисти, диригенти и режисьо-
ри, които не намират подходящи условия за развитие в комунистическа България, без 
значение на техния произход и партийна принадлежност, търсят възможност за изява 
на сцените на западноевропейските театри. Голяма част от тях получават междуна-
родно признание и допринасят за утвърждаване на българското музикално изкуство 
по света.

В сборника „Държавна сигурност и българското музикално изкуство“ са включени 
120 фотокопия на оригинални документи. В изпълнение на чл. 31, ал. 6 от Закона, 
когато в съдържанието на текстовете се съдържа информация, засягаща интересите 
на трети лица, в публикуваните документи тя е анонимизирана. 

КРДОПБГДСРСБНА
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INTRODUCTION

The documentary volume “State Security and the Bulgarian Music Art” is part of the 
series “From the Archives of State Security” of the Committee for Disclosing the Documents 
and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and The Intelligence 
Services of the Bulgarian National Army. Studying the archival material stored in the 
Centralized Archive of the Committee, it was found that over 90% of the documents related 
to music art in Bulgaria are destroyed. The archives related to significant international 
music festivals such as the Golden Orpheus, Varna Summer International Music Festival, 
March Music Days in Ruse, International Competition for Young Opera Singers in Sofia 
and Bulgaria musical compositions such as Philip Koutev State Ensemble for Folk Songs 
and Dances, which brought worldwide fame to Bulgaria, are completely missing.

Documents related to the music and performing arts in Bulgaria, Sofia National Opera, 
Union of Musicians, Union of Composers and Bulgarian State Conservatory were found 
in only three cases and several archival units from the archives of the Ministry of Interior. 
Although incomplete, the information contained in there reveals important moments in the 
development of the music art in Bulgaria during the communist regime and the role of State 
Security in the implementation of the party’s policy towards this art.

The main objective of this policy is transforming the music and performing arts, which 
is one of the leading genres of music culture, into “militant art in the direction of the 
ideological struggle and powerful tool for ideological communication with other nations.” 
(See Document № 35)

By 1944 existed only Sofia National Opera1, Cooperative Theatre (The Opera), Municipal 
Opera in Stara Zagora and the State Academy of Music2. However, in the first decades of 
the twentieth century, opera in Bulgaria has managed to develop at a rapid pace and has 
reached the scenes of the world famous theaters in Europe.

With the establishment of the communist regime in Bulgaria were created new opera 
theaters in Varna, Ruse, Plovdiv, and later in Burgas and Pleven, as well as the Stefan 
Macedonian State Music Theater, which were fully funded by the government. A report of 
the Committee for Art and Culture related to the development of music art in Bulgaria states:

“The state opera houses in our country are the children of the socialist society and are 
called to serve its political and aesthetic needs. They are a battle post of the ideological 
front in our country and all their production and art activity is part of a huge party work.” 
(See Document № 35)

The transformation of the opera, which originated as a palace entertainment in countries 
like Italy, Germany, France and Austria and became later part of the tradition of Western 
classical music into “a battle post of the ideological front in the country and part of a huge 
party work” turned into a main line of the government policy in terms of music genre. 
Strategic development of repertoire line also became a “concern” of the party. Its aim was 
to align the problematic and ideological orientation in the repertoire of our national opera 
to with the aesthetic needs of the mass audience in our country.

1 Bulgarian Opera Society was foudned in 1908.
In 1922, the Bulgarian Opera Society became public and was renamed to National Opera and Ballet. The 

name Sofia National Opera was used during the communist era, and since 1979 – Opera and Ballet National 
Academic Theatre.

2 State Academy of Music was founded in 1921 by Royal Decree № 145 of HM King Boris III.
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Union of Composers in Bulgaria (benefiting from the protection of the government) 
chose its own people to head the Sofia Opera (Vassil Stoyanov and Dobrin Petkov) and 
thereby promoted their understanding in the operatic work by putting on stage of the Sofia 
National Opera some Bulgarian compositions created by members of the Union.

From the information contained in the documents becomes clear that the attempts to 
create a new socialist opera in accordance with the decisions of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party faced the enormous discontent of singers, directors, 
conductors, music critics and the Bulgarian audience. When the management of the Sofia 
Opera decided to place in live case the decisions of the VII Congress of the Party with 
regards to establishing and strengthening a Bulgarian repertoire, the artists stated that the 
Bulgarian operas have no value and do not wish to be part of them. (See Document № 7)

In 1963, Atanas Margaritov, Chief Conductor of the Sofia National Opera, accused the 
composers in Bulgaria and the management personnel of the state institution for having 
young opera singers losing their voice capabilities because they were offered roles only in 
new Bulgarian operas that could not help them develop their talent.

“Young opera singers - A. Aleksieva lost voice capabilities, because they did not receive 
roles from other composers (from classics) that contribute to the development of their voices 
and were pushed only through Bulgarian operas that could not help them sing. Especially 
when they have voice defects and are not well prepared. Major culprits for this are the 
Bulgarian composers and the management personnel of the Opera” (See Document № 21)

The construction of each musical career is connected with the realization of more 
international participations, which logically explains the aspirations of Bulgarian singers to 
examine tested and effective roles from classic operas, which would make their performance 
abroad successful. The best Bulgarian opera artists - Nikolay Gyaurov, Dimitar Uzunov, 
Nikola Nikolov, Lyubomir Bodurov, Julia Viner, Nadia Afeyan, Katya Popova and others 
“stayed away” from the new Bulgarian operas as “it was fire” describing them as unprofitable 
due to the fact that their parties  were not included in the repertoire of the international 
opera houses. Bulgarian opera should be performed by subprime singers who “though hard, 
but not always with success, were defending the new work.” (See Document № 30)

In the early 60s there has been seen a strong outflow of audience from the capital theaters 
and especially from the Sofia Opera. The management personnel of the state institution was 
accused for the repulsion, because it failed to properly use the “ordinary” artists. On the 
other hand, directors, music critics and the audience created a halo around a few “stars” 
who were built in cult and everything else was considered as a decor – an inevitable and 
boring companion of the brilliance of these “stars”.

Successes and weaknesses in the development of opera and ballet art in Bulgaria are 
analyzed in a number of state and party documents. Decision № 176 of the Political Bureau 
of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party of 6 July 1965 outlines 
measures to improve the artistic and art activities and ideological and educational work not 
only of the Sofia National Opera, but of all music theaters in the country. Ten years later, 
however, it was noted that the recommendations and instructions of the Politburo of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party set out in this decision have not been 
examined and respectively not embedded in the daily practice of the musical institutes and 
governing bodies.

The activity of State Security aimed at carrying out the policy of the Bulgarian 
Communist Party to build a new socialist opera in Bulgaria did not contribute to achieving 
this goal. Although in terms of talented singers, Bulgaria was “happily favored in vocal 
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art and among Bulgarians have innate flair for singing”, as stated in one of the documents, 
in the early 70s it was reported a lack of normal growth of qualified specialists, therefore 
in the system of opera houses appeared a serious shortage of vocalists, instrumentalists 
and ballet dancers, and some houses were “stuck with unusable performers whose number 
reached 20% to 30% of the total staff. (See Document № 35)

Very soon after the establishment of the communist regime in Bulgaria the most talented 
Bulgarian singers, instrumentalists, directors and conductors, by using all possible means, 
made their way to the Western opera scenes where they had brilliant careers and received 
international recognition for their indisputable Bulgarian talent.

The information contained in the documents shows that the development of the 
Bulgarian music art in the period 1944 - 1991 was marked by triumphal performances on 
the international stage and a serious decline in the country.

This documentary volume contains several documents that shed some light on the 
activities of State Security with regards to the popular music during the communist era in 
Bulgaria. They contain information about famous pop singers and bands, disco and jazz 
singers as well as some folklore ensembles.

Archival materials are arranged chronologically and are structured in two thematic 
sections:

1. State Security in the development of music and performing arts in Bulgaria. 
Opera and Ballet.

2. State Security and the Union of Bulgarian Musicians.
2.1 Sofia State Philharmonic
2.2 Pop and dance music
The main documents included in the first section of the edition are references, information 

from agents, reports prepared by staff officers of State Security based on information 
received from agents, trusted connections and volunteer applicants.

In the period 1948-1952 choristers, pianists, musicologists, orchestra members and ballet 
dancers from the Sofia National Opera were recruited for agents of State Security. Several 
years later, some of them were excluded from the cooperative apparatus due to failure or 
decreased work opportunities, but at the discretion of the leading operative worked, they 
could be used with regards to specific questions, if necessary. (See Document № 14)

The information acquired by State Security agents contains data on the origin and attitude 
of artists towards the party and government events. In establishing hostile statements relating 
to the policy of the People’s Power and doubts that may become traitors to the Motherland, 
some of them, at the discretion of the services, were excluded from the groups chosen 
for international events, while some artists from the Sofia Opera were sent to provincial 
theaters. The criteria for the “right” groups performing abroad were primarily political, 
then artistic qualities of the performers.

In June 1960, the Sofia National Opera, composed of 280 people took part in the 
International Music Festival in Belgium, held under the auspices of the Belgian queen. In 
order to secure the artists, Department II within Third Directorate of State Security checked 
all singers, ballet dancers and orchestra members. 4 available, 13 former and 30 trusted 
connections were used as before their departure meetings were held in order to be provided 
with specific tasks on specific objects. That Department established close contact with 
the party, administrative and artistic management personnel of the Sofia National Opera. 
According to State Security, 16 people, identified as hostile elements, were excluded from 
the group by using the Opera’s management personnel.  
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The report related to the agents operational work on the opera group who visited Belgium 
states that almost every night, 15-20 Bulgarians - traitors to the Motherland who came from 
France, Canada, West Germany and the United States attended the performances of the 
Sofia Opera. Conversations of some members of the group were intercepted. According 
to State Security, one of the forms that the traitors perceived to influence persons from 
the opera group was dissemination of newspapers, pamphlets and leaflets of the Bulgarian 
National Committee (political organization of Bulgarian emigrants founded in 1948 by 
G.M. Dimitrov). Therefore, upon return of the artists in Bulgaria, through the management 
personnel of the Opera were seized all the letters carried by them intended for their relatives 
or acquaintances as they were handed to an operative worker from Department V within 
Third Directorate of State Security. (See Document № 6)

During the following 1961, that same department carried out an inspection of the 
outgoing correspondence of the National Opera group travelling to East Berlin, Vienna and 
West Germany. Nine artists were identified as hostile elements fit to amend the Motherland 
and were subsequently excluded from the group.

That tour of the Sofia National Opera to the three countries was a great success.
Austrian and West German newspapers noted that Bulgaria has shown a constellation of 

selected opera singers. The owner of the company Rosenthal, who attended the performances, 
said that the visit of the La Scala Milan Opera in 1953 in West Germany “paled before the 
brilliant successes of the Bulgarian opera.” (See Document № 8)

During a tour of group of opera singers in Barcelona in February 1963, the same was 
accompanied by N. Georgiev - Deputy Head of Second Department of State Security. With 
the help of agent Lavrov, he received information that on February 8 Tsar Simeon and 
his entourage will attend the Boris Godunov spectacle. Personal meeting between Lavrov 
and Simeon was secured, during which talks were held on various topics, including those 
related to the development of opera art in Bulgaria and the upcoming tours of groups of 
Sofia National Opera abroad.

Two days later, the Deputy Head of Second Directorate of State Security, Georgiev, 
Lavrov and interpreter Bogdanov met with the Chairman of the Opera House in Barcelona. 
During the meeting, the Chairman asked if they knew that a famous Bulgarian persona 
(Simeon) was planning to visit the Boris Godunov spectacle. Deputy Head of Second 
Directorate of State Security replied that he did not know, but hoped that he, as a good and 
gracious host, would prevent any provocations. In the presence of the Spanish impresario, 
Georgiev warned him that if the Tsar and his people try to make provocations by using 
leaflets, slogans, speeches, etc., despite his reluctance, Georgiev would be forced to prevent 
a single Bulgarian artist to come on stage until Simeon leave the hall of the opera.

In an interview with the Spanish media after the excellent performance of the Bulgarian 
opera singers, Simeon said that he was pleased by what he saw, and on a journalist’s question 
what he would say to Bulgaria, he replied that he could say nothing, but according to him 
“first freedom must be given to the Bulgarian people, then the people themselves should 
choose their government.” (See Document № 10)

In the spring of 1963, Captain Ivan Yankulov, Senior Intelligence Officer of Department 
VIII, Second Directorate - State Security was posted together with a group of 50 artists 
from the ballet of the Sofia National Opera in Barcelona. Using Directorate Fourth of State 
Security it was held measure “9” to verify the outgoing correspondence of the group. One 
artist was excluded, and prophylactic and strengthening lectures were held with two ballet 
dancers who have never been allowed to travel abroad before.
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Agent Ivan and trusted connection RR provided evidence that the Bulgarian Tsar along 
with his entourage will again visit the performances of the Sofia National Opera. As 
directed by the Deputy Head of Second Directorate of State Security, Senior Intelligence 
Officer Yankulov warned the agents and trusted connections to not meet with him and his 
people. Although he was warned, on May 10, the Conductor of the Opera, Maestro Ruslan 
Raychev3 was seen having a dinner together with Simeon.

On the same day, after performing the first act of the show, prima ballerina Vera Kirova 
refused to play under the pretext that the program was set up inappropriately and she could 
not withstand the enormous pressure. The operative worker sent a proposal to the Head of 
Second Department of State Security to notify Colonel Radai Mitev and V. Donchev, who 
were supervising Vera Kirova and Ruslan Raychev (See Document № 15)

During the tour in Spain, Yankulov established close trusted connection with some 
artists, which in his opinion could be used in tasks of the services.

Until the mid-60s, State Security built a wide network of agents, secret collaborators and 
trusted connections in the National Opera, who collected information about the mood in the 
team, about bad events and treasonable sentiments of the artists. In 1963, 57 people from 
the Sofia National Opera were included in State Security’s list of trusted connections. It is 
noteworthy the fact that half of them were non-partisan, and that the list contains names of 
world-famous opera singers and directors4.

Based on the information collected by agents of State Security, a list of hostile contingent 
in the Sofia Opera was prepared, which showed that 156 people from its general staff 
were defined as hostile elements5. Among them were artists from families of former tsar 
officers and generals sued by the People’s Court or disappeared after 1944, member of the 
parliament and persons affected by the Large Urban Property Act.

Besides the information about the origin of the artists and their attitude towards People’s 
Government, a permanent task of the operatives, agents and trusted connections, working 
under the Opera line was to obtain information about the problems arising in the collective 
of the state institution, its repertoire, the relationship between the management personnel 
of the Sofia National Opera and the artists, as well as their relationship with the party and 
trade union organizations.

With regards to the article that appeared in People’s Culture newspaper in 1963 on the 
state of the Sofia National Opera, a group of artists prepared a collective objection. Its 
draft was prepared by the artist Milen Paunov, tenor, non-partisan, who sharply criticized 
the management personnel. The Chairperson of the Trade Union Committee, Vladimir 
Zhelyazkov, however, a member of the Bulgarian Communist Party, not only did not 
contribute to the normal course of work and strengthening the authority of the management 
of the Opera, but he also opposed it (See Document № 17)

Party and state leadership of the country tasked the Bulgarian music institutions to 
study in depth and creatively apply the Soviet experience in their job – “the most faithful 
landmark in the field of ideology”, as for this purpose Soviet specialists - producers and 
consultants to be attracted.

3 Maestro Ruslan Raychev was born in Milan (Italy) in the family of the world famous tenor in the 30s of 
the last century Peter Raychev. He studied piano at the Giuseppe Verdi Conservatory in Milan. He graduated 
from the Vienna Academy of Music - conducting. He headed the Sofia Opera, the Plovdiv Philharmonic and 
Musical Theatre, a guest with great success in Europe, USA, Brazil, Mexico, Cuba, Japan.

4 Вж. АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI – Л, а.е. 520, л. 175-179.
5 Вж. АКРДОПБГДСРСБНА - М, VI – Л, а.е. 520, л. 180-212.   
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The period during which a director of the National Ballet was Nina Kiradzhieva (1961-
1972) coincides with the visit of the Soviet ballerinas - Balabina, Anisimova, Feodorova 
and Ulanova. According to agent Ivan, however, the first three contributed a lot to the chaos 
in the Opera and only Ulanova manifested as a representative from the Union of Soviet 
Socialist Republics. In the same period, one of the serious failures in the Opera was not 
only the lack of a good repertoire, but the lack of any repertoire. “A shabby production” was 
maintained or what is shown for the first time was extremely insufficient. The relationship 
between the management personnel of the ballet and the party group in the Opera was 
identified as alarming.

“Who should be her first mate (of Kiradzhieva, Director of the National Ballet)6. This 
is the party secretary and the party group. But this is not the case. In the party’s group the 
appetites for careerism are not something new, and it is enough to have bad relationships. 
People from the party group are concealed, they lack honesty and cordiality. Relations 
among the staff of the Opera are built and maintained on the basis of personal interest. 
Trade Union Committee is a dead body. It has almost no activity throughout the whole 
1963“. (See Document № 18)

Meetings of operative workers with trusted connections are held regularly in order 
to clarify certain events and moods within the Sofia National Opera. The statements of 
singers, musicians and ballet dancers made during meetings held in the national institution 
were monitored (See Document № 21)

A report prepared by a State Security officer at the end of 1963 pays special attention to 
the fact that more often artists talk about the low wages of their labor and increased desire 
for tours abroad. Statements and heated comments related to the much better situation of 
artists in other countries were intercepted. Moreover, discontent among artists was raised 
after the removal of remuneration for overtime and the introduction of personal salaries. 
(See Document № 22 and Document № 25)

One of the specific tasks performed by the State Security agents was related to the proper 
use of the most prominent, world-famous Bulgarian opera singers and the combination of 
their international appearances, which were useful for the propaganda of the Bulgarian 
culture, with the opportunity to participate in the opera spheres in Bulgaria.

The documentary volume contains very interesting information about the opera singers 
Boris Hristov7 and Nikolai Gyaurov. In a letter from the Head of First Directorate – State 
Security Committee to the Head of Second Directorate, Department VIII contains a 
statement of Nikolay Gyaurov’s wife related to their short trip to Bulgaria. It also contains 
information about Gyaurov’s income from the La Scala in Milan and information from 
other Bulgarians, according to which he intends to stay in Italy. (See Document № 28)

In mid-1964, operative worker Yankulov of Second Directorate of State Security, 
Department VIII, stated in a report that, given the mistake that once occurred with 
Chaliapin8, was necessary to pay attention to the Bulgarian Boris Hristov (Italian citizen). 
It was noted that he was quite offended by the fact that a few years ago his brother was not 
allowed to be treated abroad as a result of which he died.  Evidence was collected that the 
housing issues of his mother were still not resolved and therefore Boris Hristov intended to 

6 The Bulgarian achievements in ballet were shown and rated in Europe for the first time 
under Nina Kiradzhieva’s leadership. 

7  See for more details: Mangachev, P. „Boris Hristov in the archives of State Security“, ed. „KOLBIS“ 
2014.

8 Chaliapin - Russian opera singer, bass, born in the city of Kazan. In 1901 began his triumphant tours in 
Milan, Paris, London and New York. He left the Soviet Union in 1922 and settled in Paris.
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be in Bulgaria in October that same year. In relation to the information received, Yankulov 
made the following proposal:

“It would be good during his visit from 8 to 28 October, Boris to be announced as a 
popular artist and awarded. This will affect the tenderest chord of the artist who lives 
abroad and returns after 20 years of absence, as this award will oblige him as no other 
thing.” The national feeling is strongly developed within Boris Hristov. Once on our side, 
he will lead our young singers on the international market for performances and records, 
as happened with the opera chorus in Paris for “Boris Godunov”. His big connections with 
different impresarios, directors and companies will promote even more our art, because 
this is actually the way in which he at first could do as gratitude.” (See Document № 29)

The services were keenly interested in the desire of Boris Hristov to cooperate in the 
development and popularization of the Bulgarian opera. The aim was to do everything 
possible for him to sing before the Bulgarian audience. It was believed that he could not 
be a vocal teacher, as his ideological education had serious weaknesses, so best would 
be to teach experienced artists - for example in the Opera, but not at the Conservatory. 
In connection with this objective, agent Nikolov was tasked to clarify the intentions of 
the Bulgarian Music Main Directorate of attracting Boris Hristov to cooperate in People’s 
Republic of Bulgaria.9

The documents also contain unpublished information about the sharp conflict between 
Boris Hristov and Nikolay Gyaurov caused by their ideological differences - a conflict that 
was carried on the stage of the La Scala in Milan and caused Boris Hristov to leave this 
opera in 1965. He continued to sing in other major scenes - London Covent Garden and 
Rome Opera. (See Document № 39)

In the subsequent years, State Security continued to closely monitor the strained relations 
between Boris Hristov and Nikolay Gyaurov in order to use the next conflict between them 
for the accomplishment of its operational tasks. (See Document № 38)

In the mid-60s, the music critics in People’s Republic of Bulgaria was unanimous on the 
point that the Sofia Opera lag behind the modern works, which had to renew its repertoire 
to prepare the audience for contemporary operas. War and Peace opera was placed by the 
Russian composer Sergei Prokofiev – written with new means, but very difficult, therefore 
had no success. In analyzing this issue, it came to the conclusion that at the end the best 
indicator for success on stage was the number of people in row in front of the cash desk:

“Of course we have to put modern operas, but would the audience like these operas and 
would people visit them considering that our audiences was raised by Verdi music, so the 
success of the modern music is pretty dubious. On the other hand like any modern music it 
is difficult to sing, which makes employed artists run away from their roles assigned in this 
opera.” (See Document № 32)

The agents of State Security were tasked to promptly inform the services of acts of 
artists, musicians and conductors associated with the penetration of modernist operas, as 
well as their attitudes and speeches on the occasion of the events of the country, affecting 
cultural figures such as the closure of a number drama theaters and symphony orchestras in 
the province and the capital in 1964. (See Document № 32)

For the repertoire plan, developed by the management personnel of the Sofia Opera for 
season 1977-1978, a statement was prepared, in which the operative worker stated that 
this plan could not be accepted as the basis for the leading national institution. The fact 
that the 60th anniversary of the October Revolution was planned to be marked with two 

9 By the end of his creative career, Boris Hristov was not allowed to sing on Bulgarian stage.
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works that both in form and in ideological orientation have no direct connection with this 
extraordinary political event made a strong impression to the operative worker. A task was 
set to take information from agent Peter with regards to the repertoire plan of the Opera 
and then to be reported to the leadership of Department X within Sixth Directorate of State 
Security for consideration. (See Documents № 40)

Meanwhile, agent Nikolov was tasked to prepare a detailed analysis of the State Opera 
in Plovdiv, as he received information that the scenery of several major titles (Prince Igor 
and Boris Godunov) were destroyed, which created difficulties in recovering the Russian 
repertoire of the opera - essential for meeting the 60th anniversary of the October Revolution. 
The blame for destroying the scenery was thrown on the former Deputy Director Dimitrov 
and temporarily Acting Director of the opera Kr. Morev who freely expressed their disregard 
for the Russian and Soviet repertoire.

In connection with these events, the agent was tasked to continue to influence the soloists 
in opera to express a preference for Russian and Soviet titles, with a view to imposing this 
repertoire among the team (See Document № 44)

During this period, as noted in the archival materials, the situation in terms of repertoire 
policy of the Sofia Opera was also very alarming. Ten years on stage and only one Soviet 
play “The mornings are quiet here” played just 5-6 times, after which it was removed. 
According to the services, a lot of money was spent for that opera, so its removal was 
defined as inappropriate. It was pointed out that in the repertoire of the Sofia National 
Opera the Italian opera were dominating.

The reports of the agents contained one more alarming fact - the shortage of conductors 
in Bulgaria caused by the fact that many of them work abroad: Boris Hingev in Turkey, 
Ruslan Raychev in Germany, Atanas Margaritov in Belgium, etc.

In 1977 was reported that the success of Bulgarian singers participating in international 
competitions have decreased significantly - limited only to the second and third prizes, 
as well as several incentives. The awards were received by participants who attended the 
competitions on their own initiative and at their own expense. A task was set to use the 
experience of participating in international competitions of the Soviet Union, which in 
recent years has proven its infallibility. (See Document № 48)

During the same period it took place the preparation of Bulgarian candidates for the 
International Ballet Competition in Moscow. Departments monitoring this preparation 
assessed it as unsatisfactory, and the participation in this event undervalued and left to be 
resolved by itself. The political importance of the Bulgarian participation was ignored, 
which was explained by the weak political and educational work in the ballet. With this 
regards, a task was set the information to be sent to the Sofia City Directorate within the 
Ministry of Interior for consideration. (See Document № 49)

According to information contained in the archival materials, there were no clear criteria 
for awarding the “honored artist” title. As proof of this are the “clear confessions” of 
Michael Hadzhimishev - opera director, non-partisan. In 1977 in a candid conversation with 
a colleague, he said he became honored artist accidentally and was given the opportunity 
to perform in the West. During a reception Hadzhimishev reported personally to Todor 
Zhivkov (he knew him from his youth) that after two days he should be in Canada, but the 
Ministry of Interior would not allow him to go:

“How could they feed a distrust to an Honored Artist”, complained Zhivkov, but the 
answer of Hadzhimishev that unfortunately he was not an honored artist surprised him 
even more and he wrote something down in his notebook. Two days later someone from 
the consular department called the director saying that his passport was ready and he could 
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travel abroad. Suddenly, just few months later, he was awarded the “Honored Artist” title. 
(See Document № 50)

The information about the opera director Emil Boshnakov10 was also of particular 
interest. Services thought there was an unfounded subjectivism, bordering with creative 
discrimination against him. At the same time, he was sought by a number of major opera 
houses as Massimo in Palermo and San Carlo in Naples, Connecticut Opera, the Royal 
Opera House in Belgium and others. With the appointment of Dimitar Uzunov as director 
of the Sofia Opera in 1972, to Emil Boshnakov were no longer assigned any art tasks in 
Bulgaria. (See Document № 58)

This documentary volume also contains several documents related to the activities 
of State Security in terms of the opera houses in Ruse, Stara Zagora and Blagoevgrad 
Chamber Opera. The main objective of this activity was the implementation of a task set by 
the party and government - provincial opera houses to be turned into the biggest ideological 
institutes in the respective regions of the country.

The second section of the documentary volume “State Security and the Bulgarian Music 
Art” contains fond archival materials with information acquired by the services on the 
activities of the Union of Musicians, Bulgarian State Conservatory, Union of Bulgarian 
Composers, Sofia State Philharmonic, Music Theatre, the Philharmonic in Pleven and 
Bulgarian Music Public Association. The majority of the documents constitute reports from 
agents, references and letters from the Deputy Head of Sixth Directorate to the Head of 
First Main Directorate of State Security and Head of International Relations Department at 
the Central Information and Organization Directorate within the Ministry of Interior.

The main content in archival material refers to the struggles between the Union of 
Musicians (its membership include a large number of composers) and the Union of Bulgarian 
Composers (older and strong alliance with tradition and won rights) for acquiring leading 
positions in the musical institutions in Bulgaria and the conduct of its policy in the musical 
arts. Part of the documents contain evidence of the contradictions existing between the 
performers and their conductors and composers.

A note of a State Security operative worker in 1968 drawn up after meetings and 
conversations with activists of the Symphony Orchestra of the Bulgarian Radio and 
Television states that:

“Our composers write mostly weak music, ideologically unpleasant - some noises that 
irritate the ears uncomfortably. But since they have taken leading positions in the Union of 
Musicians, they imposed their will to have music of Bulgarian artist during every concern 
in order to receive a percentage at the end, relying on that the weak work will go unnoticed 
among the good classical music”.

(See Document № 68)
The proposal of the Radio Orchestra directed to the Union of Musicians and the Union 

of Bulgarian Composers to make several cycles of Bulgarian music was not accepted by 
both unions because in their opinion “there were just few works of Bulgarian artists worth 
visiting”, majority of which were financially unprofitable. The case was reported to Pavel 
Matev, Chairman of the Committee for Culture and Arts.

The main problems of the music and art front at the end of the 60s referred to in the reports 

10 Emil Boshnakov graduated as opera director in the UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS. 
Three years of specialized in the Bolshoi Theater, where he worked under the guidance of prof. B.A.Pokrovski. 
They both created performances of the operas „War and Peace“ by Sergei Prokofiev, „Khovanshchina“ 
by Modest Mussorgsky and „Kitezh“ by Rimsky-Korsakov, which are recognized as milestones in the 
development of the opera theater.
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prepared by the services, were related to the hegemony of the so-called avant-gardists. It 
was noted that with these composers (non-partisans) should be carried out a patient and 
calm educational work, but in any case they and their supporters with party tickets should 
not remain on leadership positions or make state policy out of the aristocratism and Western 
influences.

“On the music front, that so delicate and complex area of   work, democratization process is 
taking place and needs streamlining and targeting in the mainstream of the Marxist ideology 
and the party line. Due to improper stiff principles of democratization, many communists 
take stand-by passive positions. The party leadership and control over the processes of 
musical development is weakened. Separate “fellow communists” stand on compromised 
positions from fear of losing popularity. In the art society, a group of composers with basic 
core the non-partisan Konstantin Iliev, Lazar Nikolov, Vasil Kazandzhiev and others who 
put the aesthetic and formal principles of the so-called Western European avant-garde in 
the center of their music, is forming gradually” (See Document № 70)

Bulgarian avant-gardist did not participate in the events organized by the Union of 
Composers to establish relationships with the people and the public, as “they have nothing 
to show there - understandable to the general listener works - they have little of that – and if 
any, they did not want to show it, they were of ashamed of them”. (See. Document № 70)

After the speech of Todor Zhivkov in 1969 with regards to the place of the criticism, 
only the Music Directorate within the Committee for Arts and Culture did not take concrete 
steps to improve the “terrible state of music criticism.” Head of that Directorate during thas 
period was Bogomil Starshenov against which existed an unverified report that he was a 
former member of “Brannik.” In connection with this problem, Major Yankulov from Sixth 
Directorate, Department I   tasked trusted connection Lyubomir to make analysis of some 
reviews and indicate specific names and examples, which ignore the party line and the 
principles of socialist realism in music art. (See Document № 71)

In the early 70s, according to a report of First Lieutenant Yankov from Sixth Directorate 
of State Security, the Union of Musicians began to hire people based on friendships, i.e. “he 
is our friend and will do the job.” According to the informant, they did not meet the political 
and ideological criteria. Out of 18 staff members, only two were members of the Bulgarian 
Communist Party - the Party Secretary and one more who was going to retire soon. (See 
Document № 72)

Meanwhile, First Lieutenant Yankov from Sixth Directorate of State Security, Department 
I received information that within the Bulgarian State Conservatory issues related to 
awarding of academic titles to “people of former origin” were solved unprincipled and 
there appointed people disloyal to the power. In order to clarify the situation and the acts 
of the teachers in the Conservatory was planned to conduct some lectures with them and 
according to the information received to prepare a report to the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party. A task was placed to identify the candidates for tenure and to 
prepare reports for those politically unreliable and therefore suggestions to not admit them 
to habilitation.

Although young people who were party members were appointed on key position, they 
did not respond to existing irregularities due to their dependences on the old professors, 
who determined their habilitation. (See Document № 74)

A permanent task of the services, both in terms of the Opera and the Music Theater 
and Sofia State Philharmonic was to acquire information about events and speeches of 
musicians from their teams against the policy of the communist government.
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In May 1977, a chorus girl Lydia Tanovska was detected telling political jokes in the 
dressing room of the Music Theatre and demonstrated her awareness of upcoming events of 
political and public character. With this regards, trusted connection Tsoneva was instructed 
to inform the services about all her statements that had hostile orientation. A task was 
placed to conduct operational activities for documentation of conversations in that dressing 
room, and a copy of the statement about the chorus girl to be sent to operative worker 
Metodi Hristov from Fifth Regional Directorate of the Ministry of Interior, under which 
responsibility was the Music Theatre. (See Document № 85 and Document № 86)

In order to secure the musical groups during their overseas tours, State Security instilled 
operatives in their formations under the cover of employees of state or regional cultural 
institutions. In the greater number of cases their trip expenses were borne by these institutions 
or on behalf of the musical formations. In certain cases, during tours in capitalist countries, 
the posted operative workers also performed tasks under First Main Directorate of State 
Security. (See Document № 94, Document № 115 and Document № 116)

This part of the documentary volume contains several documents reflecting the activity 
of State Security with regards to the pop, jazz and disco music in Bulgaria. In connection 
with the spread of disco music in Bulgaria, an agent’s report from 1980 notes that it was 
difficult to fully assess the existing “disco phenomenon”, but the finding that the disco was 
inserting into Bulgaria the highest percentage of “Westernization” of things was undeniable. 
The agent who prepared the report stated that it was necessary to cover the organizational 
aspects of the process and proposed for the Standing Committee of Spiritual Values   to the 
National Assembly to review his analysis of the problem. Based on the above information, 
a task was placed to prepare a summary for the Culture Committee to take the appropriate 
measures, as according to the services, the disco fashion has created the highest percentage 
of the so-called ungovernable activities and processes in the distribution of music. (See 
Document № 109)

Department I within   Sixth Directorate of State Security prepared various reports and 
information about the “negative aspects” in the development of the Bulgarian pop music, 
some of which were sent to the Culture Committee and the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party (See Document № 95 and № 117)

***
From the information contained in the archival materials could be concluded that 

the attempts for politicization and ideologisation of the music art in Bulgaria during the 
communist era become a serious obstacle for the development of this art in the country. 
Bulgarian opera singers, instrumentalists, conductors and directors who did not find suitable 
conditions for development in Communist Bulgaria, regardless of their background and 
party affiliation, sought an opportunity to express themselves on the stages of the Western 
European theaters. Many of them received international recognition and contributed to the 
promotion of Bulgarian music art in the world.

The documentary volume “State Security and the Bulgarian Music Art” contains 120 
photocopies of original documents. In pursuance of art. 31, para. 6 of the Act, when the texts 
contain information affecting the interests of third parties, such information is anonymized 
in the published documents.

CDDAABCSSISBNA
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ

Дейността на Държавна сигурност в развитието на музикално-сценичното 
изкуство. Опера и балет.

1. Справка за оперния артист Константин Шекерлийски, София, 26 май 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 32-34 
Според получените агентурно - оперативни данни, оперният артист Констан-
тин Шекерлийски (Лауреат I степен на Берлинския фестивал) критикува пар-
тийни и правителствени мероприятия. Намерението му да замине в Канада с цел 
да си пробие път към световните оперни сцени не се осъществява поради отказа, 
който получава от службите. В отговор той заявява, че това е начинът, по кой-
то се спъва възходът на младите певчески кадри. 

2.  Справка за Мария Бохачек, оперна артистка от Русенската опера, София, 
20 август 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 35-37
След завършване на Консерваторията Бохачек, която притежава мощен, изклю-
чително красив по тембър глас, е назначена като солистка на Народната опера 
в Русе. Въз основа на получени сведения, че след като отиде на специализация в 
Италия няма да се върне, Държавна сигурност - Русе настоява тя да не се пуска 
в чужбина. Началникът на отдел II към Второ управление на ДС обаче дава раз-
решение Бохачек да замине на специализация за срок от една година.

3.  Справка за Здравка Михайлова Васева, корепетитор в Софийската народна 
опера София, 2 март 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 38–39
В справката се посочва, че Васева има отрицателно отношение към народната 
власт и е поклонничка на западната култура и начин на живот. Засечени са нейни 
негативни изказвания по адрес на партията, правителството и СССР. Отбеляз-
ва се, че дружи с вражески настроени елементи от Операта.

4.  Сведение за Божана Лолова от партийната организация в оркестъра, София, 
26 април 1960 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 44
Сведението е подадено от партийната организация при оркестъра на Софийска-
та народна опера. Тя протестира срещу включването на цигуларката Божана 
Лолова в състава, който заминава на турне в Белгия. В сведението се посочва, че 
нейното поведение в колектива е доказало отрицателното ѝ отношение към ме-
роприятията на народната власт и партията, дружи изключително с реакцио-
нери и настройва хората против комунистите. Поради същите причини е била 
категорично отхвърлена при гастролите на операта в Москва през 1953 година. 

5.  Справка за Васил Александров Анастасов, оркестрант в Народната опера, 
София, 19 май 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 45
В справката се посочва, че преди 1944 година оркестрантът не е участвал във 
фашистки организации, понастоящем е безпартиен. На базата на събраните за 
него сведения е направен извода, че като цигулар в Народната опера Анастасов 
има данни за развитие, тъй като дружи с прогресивни хора и е добър музикант.

6.   Доклад относно извършена агентурно-оперативна работа по оперната група, 
гостувала в Белгия, София, 10 юни 1960 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 48–56
В доклада е отразена извършената от отдел II-ри при Трето управление на ДС 
работа по обезпечаване на състава от Софийската народна опера, определен 
за участие в Международния музикален фестивал в Белгия, през юни 1960 годи-
на. Извършена е проверка на всички хористи, балетисти и оркестранти, а ня-
кои от тях са проучени. По мнение на Държавна сигурност, чрез ръководство-
то на Операта са отстранени 16 души, определени като вражески настроени 
елементи.  

7.   Писмо до заместник-министъра на просветата и културата Иван Башев от дирек-
тора на Софийската народна опера Димитър Петков, София, 9 септември 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 46–47
В писмото се посочва, че на годишно-отчетна конференция на профсъюзната 
организация в Операта, артистът К. Шекерлийски е направил нагли, провока-
тивни изказвания относно политиката на Народната власт. Дирекционният 
съвет, партийното бюро и учрежденският профкомитет предлагат арти-
стът Шекерлийски да се изключи от състава на групата, която заминава за 
ОАР (Обединена арабска република), и да бъде изпратен за 6 месеца в някоя от 
провинциалните опери. 

8.  Справка относно турнето на Народната опера в Източен Берлин, Виена и За-
падна Германия, София, 30 октомври 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 70–78
Въз основа на данни, подадени от ДС, партийният секретар на Операта запоз-
нава артистите с оперативната обстановка в Западна Германия. Проведени 
са няколко срещи с настоящи и бивши агенти и доверителни връзки. Чрез отдел 
V-ти на Трето управление е осъществено мероприятие по проверка на кореспон-
денцията на заминаващия състав. Отстранени от състава са 9 изпълнители, оп-
ределени като вражески елементи, годни да изменят на Родината или да станат 
автори на други прояви. Отбелязва се, че групата се е завърнала в България, без 
да измени някой на Родината.

9.  Агентурно сведение: Защо Добрин Петков дойде в Софийската народна опе-
ра?, София, 8 януари 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 90–94
В документа са отразени борбите между Съюза на композиторите и ръковод-
ните лица от Министерството на културата за овладяване на Софийската 
народна опера. В резултат на добре организирана кампания срещу директора ѝ 
Димитър Петков и главния диригент Асен Найденов, двамата подават оставки. 
В началото на сезона е сложено ново ръководство на Операта, като за главен ди-
ригент е назначен Добрин Петков. Според голяма част от колектива той умиш-
лено започва да саботира работата на артистичния персонал.

10.  Докладна записка относно проявите по времепребиваването на група изтък-
нати оперни певци в Испания, София, 19 февруари 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 95–100
Докладната записка е написана от заместник-началника на Второ управление 
на ДС полк. Н. Георгиев, придружавал група български оперни певци по време на 
турнето им в Испания. Непосредствено след пристигане на групата в Барсело-
на са получени сигнали, че българи живеещи в Испания се интересуват от све-
дения за директорите на Концертна дирекция, Операта и Министерството на 
културата. Получени са данни, че на 8 февруари Цар Симеон и неговата свита 
ще присъстват на спектакъла „Борис Годунов“.  
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11.  Рапорт от капитан Иван Янкулов, отделение I, отдел VIII на Второ управле-
ние на ДС относно проведена среща с ДВ, София, 21 март 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 104–105 с гръб
Във връзка с предстоящото заминаване на балета за Испания един от бале-
тистите (доверителна връзка) от Софийската народна опера споделя своите 
впечатления за включените в състава на групата балерини и балетисти. Той 
посочва имената на онези от тях, които според него имат изменнически наме-
рения и предлага те да не бъдат допуснати на турнето.

12.  Рапорт от капитан Иван Янкулов, отделение I, отдел VIII на Второ управле-
ние на ДС относно проведена среща с ДВ, София, 21 март 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 106
Доверителната връзка (балетист) от Софийската народна опера споделя с 
оперативния работник от ДС, че този път състава на балета, който е опреде-
лен да замине на турне в Испания, е комплектуван добре като е съобразен с по-
литическите и художествени качества на артистите. Само за един балетист, 
определен от него като скандалджия, е направено предложението чрез ръковод-
ството на Операта да бъде отстранен от състава за Барселона.  

13.  Агентурно сведение за балетисти от Софийската опера, предвидени да зами-
нат в Истанбул, София, 6 април 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 109–110
Информацията се отнася за т. нар. „Гаврилова компания“, оформила се около 
талантливия балетист Асен Гаврилов, притежаващ голямо влияние върху свои 
колеги, между които Вера Кирова и Петър Торнев. По мнение на изготвилия 
агентурното сведение агент „Иван“, всички от компанията са способни на раз-
лични прояви и авантюризъм.

14. Списък на бивши сътрудници от състава на Операта, София, 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 171–174
В списъка са поместени имената на осем души - хористи, пианисти, музикове-
ди, оркестранти и балетисти от Софийската народна опера, които в периода 
1948 – 1952 година са били вербувани за агенти на ДС по линия на Операта. По-
късно те са изключени от сътрудническия апарат поради отказ или намалели 
възможности за работа.

15.  Доклад от капитан Иван Янкулов, ст. разузнавач, отдел VIII, управление II – 
ДС за извършената агентурно-оперативна работа по групата от балета на 
Софийската народна опера, гостувала в Испания, София, 27 май 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 113–119
Преди заминаването на групата са проверени и проучени всички заслужаващи 
оперативен интерес артисти. Използвани са 4-ма действащи и двама бивши аг-
енти, както и 3 доверителни връзки, с които са осъществени срещи и поставени 
задачи по определените обекти. Чрез Четвърто управление на ДС се провеж-
да мероприятие „9“ за проверка на кореспонденцията на заминаващия състав. 
Отстранен е един артист, а с двама балетисти, които до този момент не са 
били пускани в чужбина, са проведени профилактично-укрепителни беседи.

16.  Писмо от началника на Окръжно управление на МВР – Варна до началника 
на Второ управление –ДС, Варна, 6 септември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 131
Съобщава се, че към писмото е приложен рапорт, отнасящ се за връзките на 
Георги Михалнишки – хорист в Софийската народна опера с чуждестранни 
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граждани. Предлага се по Михалнишки да се ползва агент „Антон“ от Окръж-
но управление на МВР – София.

17. Рапорт за проведена беседа с доверителна връзка, София, 25 ноември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 86–87
По време на беседата доверителната връзка съобщава, че група артисти под-
готвят колективно възражение по повод появилата се във вестник „Народна 
култура“ статия за състоянието на Софийската народна опера и възнамеря-
ват да излязат на протест. Основен мотив за протеста е премахването на 
премиалните за наднормен труд на артистите и въвеждането на персонални 
заплати.

18.  Агентурно сведение от агент „ Иван“ по проблема за по-нататъшното разви-
тие на Операта, София, 25 ноември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 129 с гръб, л. 130
Според агента едно от сериозните неблагополучия в Операта е липсата не само 
на добър репертоар, а изобщо на какъвто ѝ да било репертоар като се поддър-
жа една извехтяла продукция или онова, което се показва за първи път, е крайно 
недостатъчно. Той посочва, че периодът, през които ръководител на балета е 
Нина Кираджиева съвпада с гостуването на съветските балерини – Балабина, 
Анисимова, Феодорова и Уланова. Според агента първите три са допринесли 
много за хаоса в Операта и само Уланова се проявила като представителен 
човек от СССР.

19.   Агентурно съобщение от агент „ Горди“ за Нина Кираджиева, ръководител 
на балета при Софийската народна опера, София, 29 ноември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 132 с гръб, 133
Разгледани са взаимоотношенията между ръководителя на балета Нина Ки-
раджиева и заместник - партийния секретар на Операта Крум Янков, който 
според агента води двойствена политика. Особено пагубно за Операта се от-
разявала борбата между двамата кой да стане главен балетмайстор по щат. 
По отношение на профкомитета агентът посочва, че последният е послушно 
оръдие в ръцете на Кираджиева, която е задоволила амбициите на профсъюз-
ните членове, включвайки всички в състава за предстоящото турне в Барселона.  

20.  Сведение относно състоянието на балета в Софийската народна опера, Со-
фия, 2 декември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 135–136 с гръб
Според сведението, техническото и художествено майсторство на балетния 
колектив при Софийската народна опера е повишено значително, благодарение 
работата на съветските балетмайстори и педагози. Отбелязва се, че колек-
тивът разполага с талантливи солисти, добър ансамбъл и нов педагог – Н. М. 
Уланова. По отношение на репертоара и неговите създатели обаче съществу-
вал сериозен проблем, който трябвало да бъде решен, за да се задоволи вкуса на 
българския зрител.

21.  Агентурно сведение относно изказване на артисти от Операта, София, 3 де-
кември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 520, л. 137 с гръб
Главният диригент Атанас Маргаритов обвинява българските композитори и 
ръководството на Операта, затова че млади оперни певци загубват гласовите 
си данни, поради факта, че получават роли само от български опери, които не 
им помагат за развитие на таланта им. Получено е също сведение, че хорис-
тът Борис Димитров е заявил намерението си да стачкува срещу неправилното 
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разпределяне на персоналните възнаграждения. Във връзка с посочените данни, 
капитан Янкулов от Второ управление на ДС планира срещи с две доверителни 
връзки от състава на Операта за изясняване на настроението в хора.

22.  Рапорт относно прояви на артисти от Софийската народна опера, София, 
7 декември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 138 с гръб
Според информацията, повечето артисти открито изразяват недоволството 
си от ръководството на Операта. Все по-често между тях се говори за ни-
ското заплащане на труда им. Съобщава се, че съществува изразен стремеж 
към уреждане на гастроли в чужбина. Без знанието на ръководството, млади-
ят бас-баритон Божиков сключва договор със Скопската опера в Югославия, 
където по мнение на тенора Йордан Знаменов заплащането е много по-добро, а 
артистите са на особена почит и уважение.

23.  Докладна записка относно някои прояви на български композитори, София, 
11 декември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 139–140
Докладната записка е изготвена от оперативен работник от отдел VIII при 
Второ управление на ДС. В нея се посочва, че Съюзът на българските компози-
тори е подел кампания против ръководството на Софийската народна опера, 
затова че не достатъчно се пропагандират оперите от българските компози-
тори, вследствие на което същите слабо се посещават.

24.  Агентурно сведение относно направено посещение в британското посолство 
от цигуларката Емилия Хесакиева, София, 17 декември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 132 с гръб
В документа се съобщава, че цигуларката Емилия Хесакиева е посетила британ-
ското посолство по повод намерението на оперния оркестър, в който тя свири, 
да изнесе концерт от стара английска музика. За тази цел било необходимо да 
им изпратят ноти от Англия. Оперативният работник от Второ главно упра-
вление майор Зидаров предлага да се вземат мерки за в бъдеще да не се допускат 
подобни посещения в Британското посолство от лица, работещи в Операта.

25.  Информация относно настроенията сред артистите от Софийската народна 
опера, София, 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 147–150
Според придобитата информация, настроенията на артистите срещу новото 
ръководство на Софийската народна опера, начело с директора Илия Йосифов 
са предизвикани от проведените административно-организационни мероприя-
тия, кадровата и репертоарна политика. Чувствал се страх от изказване на 
критични мисли и бележки, поради това, че ръководството показвало нетърпи-
мост към критиката, мнителност по отношение на авторитета си и нежела-
ние да се повдигат смущаващи въпроси.  

26.  Рапорт относно провеждането на Първият международен балетен конкурс в 
град Варна, София, 3 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 238–241
В обезпечаването на агентурно - оперативното наблюдение на конкурса са 
включени четирима оперативни  работници от ДС, които провеждат меропри-
ятия с главна цел да не бъдат допуснати провокационни прояви и установяване 
на подозрителни връзки. Поставени са задачи на агентурата и доверителните 
връзки в хотелите, в които са настанени участниците и на агентурата и дове-
рителните връзки, ползвани по линия на интелигенцията (младежи, артисти, 
журналисти) от ДС, град Варна. В рапорта са поместени данни за някои чуж-
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дестранни участници в конкурса и техни изказвания за живота и политиката в 
НР България.

27.  Рапорт относно проведена среща с доверителна връзка, оркестрант от На-
родната опера, София, 7 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 236
Доверителната връзка съобщава на оперативния работник, че на 7 юли 1964 го-
дина в сладкарница „Опера“ е забелязал двамата оркестранти – Бобошевски и 
Павел Визигин да разговарят на английски език с чуждестранен турист. Дове-
рителната връзка отбелязва, че и двамата са отрицателно настроени към на-
родната власт, но били включени в състава на Операта, който скоро заминавал 
на турне в Италия. 

28.  Писмо от началника на Първо управление на КДС до началника на Второ 
управление на КДС относно оперния певец Николай Гяуров, София, 8 юли 
1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 237
В писмото е поместено изказване на съпругата на Николай Гяуров относно 
краткосрочното им пътуване до България. Съобщават се данни за доходите, 
които Гяуров получава в „Миланската скала“, и сведения от българи, според 
които той възнамерява да остане в Италия.

29.  Сведение за направените предложения за Лауреати на Димитровска награда 
артисти от Народната опера, София, 16 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 242–245
Направените предложения за Лауреати на Димитровска награда на артистите 
от Народната опера - Николай Гюзелев, Вера Кирова и Асен Гаврилов са посрещ-
нати със задоволство от творческите колективи. Появяват се обаче забележки 
за Николай Гюзелев, който макар и талантлив, все още правел първите си стъпки 
на сцената, докато други артисти от старото поколение са оставени в забвение, 
между които и Борис Христов, носещ най-тежкия репертоар на Операта.

30. Справка за състоянието на Софийската опера, София, 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 246–249
В справката са посочени основните причини за отлива на публика от столич-
ните театри, особено от Софийската опера, забелязан през последните 2-3 го-
дини. Отбелязва се, че не се работи системно за подготовката на млади певци, 
които да осигурят обновяването на Операта, че има еднообразие и застой по 
отношение на репертоара – много от старите опери рядко или почти не се да-
ват, а други въобще са снети, макар същите да са имали успех и се приемали с 
желание от публиката.

31.  Докладна записка от заместник-началника на отделение III капитан Свето-
слав Тодоров, София, 7 август 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 250–253
От 18 юли до 2 август 1964 година, балетът и оркестърът при Софийската 
народна опера в състав от 110 души гастролира в Италия, където изнася ня-
колко спектакъла на балета „Спящата красавица“. В докладната записка са 
поместени сведения за начина, по който са проведени спектаклите, отзивите 
на италианската преса и поведението на артистите по време на турнето. Ди-
ригентът на оркестъра Руслан Райчев, Вера Кирова, Асен Гаврилов и други са 
засечени в компанията на чуждестранен журналист, който пише критични бе-
лежки за гастролите на Софийската народна опера.

32.  Сведение за предложените за Димитровска награда артисти от Софийската 
народна опера, 14 септември 1964 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 254–257
Решението на Министерския съвет и комисията за наградите като цяло е по-
срещнато положително от служителите в Операта, а също и от гражданите.
Артистът Павел Манолов и други негови колеги обаче изразяват несъгласие с 
това, че са предложени млади артисти, а са пренебрегнати такива от по-ста-
рото поколение, които са допринесли твърде много за оперното изкуство, но са 
станали жертва на вътрешни интриги.

33.  Рапорт относно среща с агент „Николай“, проведена в присъствието на пол-
ковник К. Горанов, София, 25 септември 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 258–259
Тема на разговора между агента, оперативния работник и полковник Горанов са 
настроенията на артистите срещу поставянето на английската опера „Брай-
тън-Питър Граймс“, написана с много модерни изразни средства и извънредно 
трудна за изпълнение. Отбелязва се, че артистите бягат от нея и е трудно да 
ги осигурят за репетициите. Поставена е задачата, въз основа на тези данни 
и сведения от други източници да се изготви справка за уведомяване на отдел 
„Изкуство и култура“ към ЦК на БКП и Комитета за изкуство и култура.  

34.  Агентурно сведение за създадени отношения в Софийската опера между ди-
ректора и някои артисти, 27 октомври 1964 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 260 с гръб
Според приетото от ОР Методи Живков (Софийско управление на МВР, от-
дел III, отделение IV – ДС) донесение от агент „ Семерджиев“, директорът на 
Софийската опера Илия Йосифов е подал оставка. Срещу него е имало огромно 
недоволство, тъй като при провеждане на изпитите за стажант - артисти, са 
допускани хора без ценз и предимно негови ученици. Във връзка с така създалото 
се положение на агента е поставена задачата да следи за обособяващите се 
групирания на някои професори от БДК и тяхното поведение.

35.  Доклад относно състояние, проблеми и перспективи в развитието на музи-
кално-сценичното изкуство у нас, София, 7 септември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 118–137
Доклада е изготвен от Милен Маринов, зам.-председател на Комитета за из-
куство и култура. В него се посочва, че като един от водещите жанрове на 
музикалната култура, музикално-сценичното изкуство заема особено място в 
цялостния духовен живот на нацията и в идеологическата система на обще-
ството. Определено е като „войнстващо изкуство по посока на идеологическа-
та борба и мощен инструмент за идеологическо общуване с другите народи“.  

36.  Сведение относно състоянието на балета при софийската народна опера, Со-
фия, 8 октомври 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 279–283
В сведението, подготвено от оперативния работник ст. лейтенант Янков са 
посочени причините за твърде сложните и многообхватни проблеми на балета 
при СНО. Като най-важни от тях са определени личните амбиции и крайно 
субективните постъпки на някои от водещите и ползващите се с авторитет 
артисти, както и поверяването ръководството на балета на Георги Абрашев, 
което според оперативния работник се оказва крайно несполучливо.  

37.  Сведение относно състоянието на балета при Софийската народна опера, Со-
фия, 3 ноември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 199–201 
Акцентира се върху взаимоотношенията между прима-балерините Вера Ки-
рова и Красимира Колдамова, както и настроенията в балета, подчинени на 
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желанието да се вземат повече роли и да се играят повече премиери. В съот-
ветствие с получената информация се планира да бъдат събрани още данни от 
други източници на ДС, след което да се информира служебното и партийно 
ръководство на Операта. Поставена е задачата да се напише информация за 
турнето на Младежкия камерен оркестър в Италия.  

38.  Сведение относно Софийската народна опера: кадрово и творческо състоя-
ние, София, 17 декември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 247–255
Според документа, в този момент Софийската народна опера се намира в най-
слабото си състояние от 1944 година насам. Посочени са основните причини за 
това. Поставена е задачата да се вземат сведения за състоянието на Софий-
ската народна опера и от други източници, след което да се изготви справка за 
ръководството на МВР и ЦК на БКП. 

39.  Сведение относно взаимоотношенията между Николай Гяуров и Борис Хри-
стов, София, 25 януари 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 173–178
В документа се отбелязва, че през 1963 година, Борис Христов лично довежда 
Николай Гяуров в Миланската скала. Скоро между двамата възниква конфликт, 
причина за който става претенцията на Гяуров да получи главната роля в опе-
рата „Борис Годунов“, изпълнявана до този момент от Борис Христов. Кон-
фликтът се изостря до такава степен, че се стига до положение, при което 
един от двамата е трябвало да напусне театър „Ла Скала“.  

40.  Сведение относно репертоарни проблеми в Софийската народна опера, Со-
фия, 2 февруари 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 182–185
В сведението се посочва, че общият вид на проект-репертоарния план, разра-
ботен от ръководството на Софийската опера, за сезон 1977-1978 година е 
експериментално-учебен, поради което той не може да бъде приет като основа 
за водещата национална институция. Силно впечатление на оперативния ра-
ботник от ДС прави фактът, че 60-годишнината от Октомврийската револю-
ция се планира да бъде отбелязана с две произведения, които по форма и идейна 
насоченост нямат пряка връзка с това изключително политическо събитие. По-
ставена е задачата да се вземе сведение и от агент „Петър“ за репертоарния 
план на Операта, след което да се докладва на ръководството на отдел Х на 
Шесто управление на ДС за мнение. 

41.  Сведение относно някои отрицателни проблеми при организирането на 
Международния балетен семинар през юли 1977 година във Варна, София, 
14 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 197–200
При организацията на Международния балетен семинар във Варна, през лято-
то на 1977 година е създадена „селекционна комисия“ в състав от трима души, 
която от името на БНЦ при МТИ прави свой регламент. Според оперативния 
работник този регламент е лишен от елементарна политическа грамотност, а 
„селекционната комисия“ е поставила своите егоистични интереси над общо-
националните. Във връзка с това е поставена задачата да се изготви справка за 
ръководството на Комитета за изкуство и култура. 

42.  Сведение относно съществуващи проблеми във Варненската народна опера, 
София, 31 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 194–196
Съобщава се, че ръководството на Варненската народна опера неправилно е 
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стеснило оборотния репертоарен фонд на колектива. Наборът на кадри е из-
вършван при занижен професионален критерий. На този етап във ВНО са били 
обособени две групировки, противоречията между които са на основата на 
професионална завист. Поставя се задачата да се вземат сведения и от други 
източници, след което да се изготви обобщена справка за ЦК на БКП, а агент 
„Николов“ да направи подробен анализ на състоянието на операта в Пловдив. 

43.  Сведение за съществуващи проблеми в Пловдивската народна опера, София, 
19 април 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 205–206     
Агент „Николов“ съобщава, че Пловдивската народна опера е в тревожно със-
тояние поради това, че въпросът за главен художествен ръководител и дирек-
тор все още не е решен. Според него е необходима радикална намеса, но до този 
момент не е изяснено чия трябва да бъде инициативата и грижата – на окръж-
ното партийно и държавно ръководство в Пловдив или на ГДБМ и КИК.

44.  Агентурно сведение относно настроения в колектива на Пловдивската опера 
и вероятен автор на националистическа проява в Кърджали, Пловдив, 30 ап-
рил 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 246–248
В Пловдивската опера са унищожени декорите на няколко от основните загла-
вия в репертоара на Операта (княз Игор и Борис Годунов.) Това създава затруд-
нения при възстановяването на руския репертоар, крайно необходим за посре-
щането на 60-годишнината от Октомврийската революция. Според източника, 
вината за унищожаване на декорите носели бившия заместник-директор Дими-
тров и временно и.д. директор на Операта Кр. Морев, който свободно изразявал 
пренебрежително отношение към руския и съветски репертоар.

45.  Информационно съобщение относно посещение на концерт на Юрий Буков и 
Димитър Петков от цар Симеон и съпругата му, София, 11 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 221
Заместник-началникът на Първо главно управление – ДС изпраща съобщение 
до началника на Шесто управление, с което го информира, че на 25 април 1977 
година в град Женева е бил изнесен концерт от Юрий Буков и Димитър Петков, 
на който са присъствали цар Симеон, съпругата му и други бивши царедворци.

46.  Сведение относно мнение за постановката на операта „Андре Шение“, Со-
фия, 20 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 222–223
В документа се посочва, че е погрешно операта „ Андре Шение“ да се смята за 
едно реакционно произведение. Въпреки че в постановката ѝ на Софийска сцена 
не е била спазена точната характеристика на героите, така както те са пока-
зани от автора, тя е оценена като един безспорен успех за българската опера. 
Съгласно посочените данни в сведението, на агента е поставена задачата да 
даде мнение за репертоарната политика на Софийската опера.

47.  Сведение относно репертоарната политика на Софийската народна опера, 
София, 20 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 224–226
В сведението се посочва, че успехите, които българското оперно изкуство е за-
воювало у нас и на най-големите сцени на Запад, изискват репертоарът непре-
къснато да се поддържа така, че да задоволява вкуса на различните публики. 
От една страна да се подчинява на интереса и желанията на импресариото 
от чуждата държава, а от друга да бъде в служба на социалистическия прин-
цип – изкуството да бъде преди всичко за народа, респективно за културното, 
политическото и естетическо възпитание на масовия слушател.
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48.  Сведение относно някои проблеми за провеждането и участието на наши пе-
вци в оперни конкурси, София, 20 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 215–220 
В документа се отбелязва, че успехите на българските певци-участници в меж-
дународни конкурси значително са намалели – изчерпват се само с втори и тре-
ти награди, както и с няколко поощрения. Посочват се причините за този упа-
дък в представянето на наши певци и се правят предложения за промяна на 
начина, по който се извършва подбора на кандидатите за участие в междуна-
родни конкурси.

49.  Сведение относно участието на български състезатели на Московския бале-
тен конкурс през 1977 година, София, 23 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 227–229
Съобщава се, че подготовката на българските кандидати за Международния 
балетен конкурс в Москва е неудовлетворителна. Участието в това меропри-
ятие е подценено, игнорирана е политическата важност на българското учас-
тие, което се обяснява със слабата политическо-възпитателна работа в бале-
та. Поставена е задачата препис от сведението да се изпрати на СГУ на МВР 
за отношение.

50.   Сведение относно мнение за операта „Андре Шение“, София, 2 юни 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 240–244
Според публикуваните в пресата отзиви, сюжетът и трактовката на операта 
„Андре Шение“ се възприемат като критика на Френската революция и на-
мек към грешките на социалистическата революция. В документа е поместен 
и отговора на режисьора на постановката М. Хаджимишев: „Ако станем по-
дозрителни дотам, можем да започнем да виждаме във всяко произведение на 
изкуството намеци по наш адрес.“

51. Сведение относно оперната певица Петранка Малакова, Русе, 13 юли 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 249-251
Съобщава се, че оперната певица Петранка Малакова, която от две години 
пее в операта на Страсбург, прави всичко възможно да получи френско граж-
данство. Получени са данни, че във Франция тя поддържа връзки и с младо 
българско семейство художници, служебно командировани в Париж по линия 
на СБХ.
На агента е поставена задачата, с подходяща линия на поведение, да установи 
какви контакти има оперната певица в средите на художествено-творческата 
интелигенция.

52. Сведение относно Димитър Узунов, София, 3 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 225–259
Предаден е разговорът между източника на информацията и Димитър Узунов, 
състоял се в дома на народния артист, през април 1972 година. Основна тема 
на разговора е кариерата на оперния певец и „заслугата“ на ДС и Т. Живков за 
неговия певчески край. 

53.  Докладна записка от капитан Янков – отделение II, при Шесто управление 
на ДС относно проведена среща с аг. „ Петър“ София, 18 октомври 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 222–227
Агентът докладва на оперативния работник, че в Софийската народна опера 
съществува зле прикрит антагонизъм между нейното ръководство и партийна-
та организация на артистите. Ръководството на Операта не се съобразявало и 
с мнението на обществените организации по творчески и други важни въпроси.
Планирано е мероприятие, чрез агент „Семерждиев“ да се придобие информа-
ция за певеца Здравко Раджев и за дисертацията, която пише в БДК. 
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54.  Сведение относно Емил Бошнаков, бивш режисьор в Операта, София, 17 но-
ември 1977 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 282-284
По искане на полк. Козловски от Шесто управление на ДС е взето сведение за 
режисьора Бошнаков, който според информацията е държан настрана от Со-
фийската народна опера, въпреки че е единственият режисьор със завършено 
висше образование, учил в СССР, и един от най-добрите ученици на Покровски. 
Отбелязва се, че от няколко години той поставя с успех опери в Италия, Ис-
пания, Белгия и други, използвайки лични връзки с чуждестранни импресарии и 
диригенти.

55.  План за провеждането на агентурно-оперативни мероприятия за подготовка 
на Русенската опера за посещението ѝ в Испания през октомври 1978 година, 
Русе, 17 февруари 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 1–3
Планът е предложен от разузнавач на отделение VI - ДС, град Русе. Целта на 
включените в него мероприятия е да бъдат предотвратени опитите за бягство 
и обработка на български граждани от вражеската емиграция в Испания. За 
изясняване политическите настроения и намерения на лицата, влизащи в актив-
ния контингент на Операта, е организирано тяхното наблюдение с агентура и 
доверителни лица. Планът е утвърден от началника на ОУ на МВР, гр. Русе.

56.      С ведение за Кирил Найденов, Костадин Джаджев и Иван Асенов – оркес-
транти от Софийската народна опера, София, 6 април 1978 г.

АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 174–175
По време на събрание на оркестъра с диригентите от Софийската народна опе-
ра, оркестрантът Кирил Найденов засяга въпроса за ниските заплати, които 
според него са основната причина музикантите да работят в чужбина, а не в 
България. Получени са данни, че Иван Асенов и Костадин Джаджев имат наме-
рение да работят в Техеран.

57.  Сведение от лейт. Павел Пенев – ОР при отделение VI – ДС, Стара Загора, 
Стара Загора, 7 април 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 176, 177 с гръб                    
Информацията, поместена в документа е свързана с командировката на ДЗ 
„Павлов“ в град Яш – Румъния, на който е поставена задачата да уточни някои 
клаузи от сключения през 1977 година договор за размяна на двата колектива - 
Яшката и Старозагорската опера, в рамките на фестивала за оперно изкуство 
през 1977 и 1978 година.

58. Сведение за оперния режисьор Емил Бошнаков, [Б. м.] , 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 285–286
Според автора на документа, по отношение на Емил Бошнаков - един утвърден 
творец,  се проявява необоснован субективизъм, граничещ с творческа дискри-
минация. Той допринася изключително много за утвърждаване името на българ-
ското оперно изкуство по света, но с назначаването на Димитър Узунов за ди-
ректор на Софийската опера, през 1972 година, на Бошнаков вече не се възлагат 
никакви творчески задачи в Родината.

59.  Докладна записка за проведени разговори със заслужилият артист Димитър 
Петков, София, 21 ноември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 114–115
От разговора със з.а. Димитър Петков, началникът на отдел I към Шесто упра-
вление на ДС разбира, че Петков, който от няколко години живее в Швейцария 
и гастролира на Запад, е взел решение да възстанови българския си паспорт и да 
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се завърне в страната. С помощта на посолството във ФРГ му е издаден бъл-
гарски паспорт за срок от две години с многократна входно-изходна виза.
Направено е предложение за случая да се информира ЦК на БКП и Комитета за 
култура. 

60.  Докладна записка от л-т Валентин Николов – разузнавач в отделение 2, отдел 
I, Шесто управление на ДС относно проведена среща с агент„Петър“, София, 
13 април 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 51–52
Агентът споделя, че положението във вокалния факултет на Консерваторията 
е доста тревожно. Борбата за професури и доцентури е изострена. Часовете 
и студентите се разпределят неравномерно между преподавателите, а за раз-
лични конкурси и фестивали всеки преподавател лансира свои избраници, поради 
което често отпадат способни студенти.

61.  Съобщение от агент „Иван“ относно разговор между Руслан Райчев и Борис 
Христов, София, 6 май 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 168
През април 1979 година, главният диригент на Софийската опера Руслан Райчев е 
командирован в Лондон, за да присъства на спектакъла на Борис Христов в „Ко-
вънт Гардън“. На състоялия се след спектакъла разговор между двамата Райчев 
се опитва да го привлече за бъдещо евентуално сътрудничество с НАТОБ. 
Във връзка с получената информация е поставена задачата да се използва ста-
рото им приятелство и оказва положително влияние върху Борис Христов като 
съгласувано с Комитета за култура го ангажира в полезни творчески задачи.

62.  Сведение относно подготовката на хора на НАТОБ за Залцбургските търже-
ства от 15 юли до 30 август 1979 година, София, 25 юни 1979 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 116–119
Месец преди началото на турнето, участващите хористи, както и ръковод-
ството на Операта не са информирани за финансовите параметри на сключе-
ния договор между Импресарска дирекция и Залцбургските музикални търже-
ства. Хоровият състав свиква събрание, на което е взето решение за спиране 
на репетициите и отказ от участие в тържествата. Във връзка с получената 
информация на агент „Максим“ е поставена задачата да продължава да следи 
за изказвания и коментари относно турнето, а препис от сведението да бъде 
изпратено на Шесто управление – ДС. 

63.  Докладна записка от лейт. Валентин Николов – разузнавач в отделение 02, 
отдел 01 за слабости при заплащането зад граница на някой наши оперни 
певци и произтичащите от това усложнения, София, 4 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 100–101 с гръб
В докладната записка се посочва, че няма определени критерий при изплащане-
то на хонорарите на първите ни оперни артисти, съобразно техните качества, 
особено когато се отнася до изявени солисти, които живеят и работят на За-
пад. Оперативният работник отбелязва, че това можело да доведе до проваля-
не на спектакли, уронване престижа на НАТОБ и злепоставяне на НРБ и прави 
предложение по тези въпроси да се информира ЦК на БКП и ръководството на 
Комитета за култура.

64.  Сведение относно заплащане зад граница на солистите от НАТОБ, София, 16 
януари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 105 с гръб
Хонорарите на солистите, участвали в турнето на НАТОБ във Виена, са опре-
делени по точковата система, според сложността на техните изпълнения. По 
този начин възнагражденията им били правилно разпределени, но това се от-
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насяло само до работещите в НАТОБ солисти. Гостуващите оперни певци (Н. 
Гюзелев и Михаил Светлев) получавали доста по-големи суми, което водело до 
подценяване на качествата на действащи у нас оперни певци.  
Поставена е задачата по този въпрос да бъде изготвена информация за ЦК на 
БКП.

65.  Писмо от началника на отдел 01, Шесто управление на ДС до началника на 
ОУ на МВР, гр. Благоевград, София, 1 юни 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 159 с гръб
В писмото се посочват имената на артистите от Камерната опера в Благо-
евград, на които е отказано пътуване до СФРЮ от отдел „ Задгранични пас-
порти“. Началникът на отдел 01 иска разрешение да започнат мероприятия по 
установяване на вражеския контингент в Камерната опера, както и да бъдат 
взети мерки за агентурно-оперативното му обезпечаване.

66.  Предложение относно включване на оперативен работник в състава на Ка-
мерна опера-Благоевград при турнето ѝ в СФРЮ, Благоевград, 11 юли 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 8-9
Генерал-майор Арабаджиев, началник на ОУ на МВР в Благоевград предлага да 
се командирова със състава на Камерната опера капитан Костадин Вълков, 
инспектор в отделение 03-ДС при ОУ на МВР, с цел контра-разузнавателното 
обезпечаване на групата и получаване на непосредствени лични впечатления за 
положението в СФРЮ. Предложението е изпратено до заместник-министъра 
на вътрешните работи, който го утвърждава.

II. Държавна сигурност и Съюза на музикалните дейци. 
Софийска държавна филхармония, естрадна и танцова музика

67.  Агентурно сведение относно прояви в Музикалния театър, София, 29 октом-
ври 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 520, л. 262
В сведението се отбелязва, че в състава на Музикалния театър и по-специално в 
оркестъра съществува недоволство, свързано с участието на някои музиканти в 
телевизионни предавания и получаване на персонални възнаграждения. На агента е 
възложена задачата да прегледа материалите по този въпрос и да вземе отноше-
ние.

68.  Докладна записка относно брожение сред оркестрантите от Симфоничния 
оркестър на БРТ срещу политиката на Съюза на музикалните дейци, София, 
18 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 62–64
Недоволството на изпълнителите от новосъздадения Съюз на музикалните дей-
ци е породено от факта, че неговото ръководство (доминирано от композито-
ри) не обръща внимание на това, че Симфоничният оркестър и други състави, 
които излизат в капиталистическите страни, показват високата изпълнител-
ска класа на „малка България“. Те определят това като едно „настъпление на 
идеологическия фронт от наша страна“ и поставят въпроса какво прави в това 
отношение техният съюз? 

69. Информация относно Съюза на музикалните дейци, [ Б. м.] [Б. д.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 50–61
В документа се отбелязва, че Съюзът на музикалните дейци все още не играе 
ролята, която му еотредена. Една от основните причини за това е съществу-
ващият в СМД превес на т.нар. музикален елит – професори и диригенти, които 
са далеч от професионалните интереси на неговите членове.
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70.  За положението на музикално - творческия фронт, Б. м., 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 40–49
Разгледани са основните проблеми на българския музикален фронт, свързани 
с хегемонията на т.нар. авангардисти, които поставят в основата на своя-
та музика идейно-естетическите и формални принципи на западноевропейския 
авангард. Отбелязва се, че с тези композитори (безпартийни) трябва да се води 
търпелива и спокойна възпитателна работа, но в никакъв случай те и техни-
те поддръжници с партиен билет не бива да остават на ръководни постове и 
да правят от неправилните възгледи, от аристократизма и западните влияния 
държавна политика.

71.  Агентурно сведение относно някои въпроси за критиката по повод речта на 
Тодор Живков , София, 2 юли 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л.29–31
В агентурното сведение се посочва, че след речта на Тодор Живков за мястото 
на критиката, единствено Управление „Музика“ при КИК не взема конкретни 
мерки за подобряване кошмарното състояние на музикалната критика. Опера-
тивният работник поставя на доверителната връзка задачата да направи ана-
литичен разбор на някои рецензии и посочи конкретни имена и примери, които 
игнорират партийната линия и принципите на социалистическия реализъм в 
музикалното изкуство.

72.  Сведения относно някои кадрови проблеми в Съюза на музикалните дейци, 
София, 30 ноември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 2–4
Съобщава се, че в Съюза на музикалните дейци се назначават хора по приятел-
ска линия, на принципа „той е наш човек и ще върши работа“. Според инфор-
матора, те не отговарят на политическите и идеологическите критерии. От 
18 щатни служители, само двама са членове на БКП – партийният секретар и 
още един, който е пред пенсия.  

 73.  Справка относно прояви на артисти и музиканти на постоянна работа в ГДР,  
Берлин, 21 юни 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 2102, л. 5–7
Съгласно междуправителствена спогодба в ГДР, на постоянна работа са около 
350 театрални и оперни артисти и 170 музиканти и естрадни изпълнители. В 
справката се отбелязва, че част от тях се увлича по западната мода и проявява 
стремеж за уреждане на работа в Западен Берлин и други капиталистически 
страни. Предвиждат се мерки за ограничаване възможностите за продължа-
ване на престоят на тези артисти в ГДР.

74.  Докладна записка от ст. лейтенант Янков от отдел I на Шесто управление – 
ДС относно проведен разговор с Александър Нейнски, член на БКП и пред-
седател на СМД, София, 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 12–16
 По време на разговора става ясно, че в БДК безпринципно се решават въпроси, 
свързани с даване на научни титли на хора от бивш произход и се назначават 
лица, нелоялни към властта. С цел да се изясни обстановката и проявите на 
преподаватели в Консерваторията се планира с тях да се проведат беседи и съ-
образно получената информация да се изготви справка до ЦК на БКП. Поставе-
на е задачата да се установят кандидатите за научни титли и за политически 
неблагонадеждните да се изготвят справки и направят предложения те да не 
бъдат допуснати за хабилитиране.



43

75.  Сведение относно взаимодействието на МВР с ръководството и партийната ор-
ганизация на Софийската държавна филхармония, София, 9 декември 1974 г.  
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 57–59
В документа се отбелязва, че липсва контакт и взаимодействие между орга-
ните на МВР и партийната организация на Софийската държавна филхармо-
ния. Посочва се, че пряк резултат от това е инцидентът с двама оркестранти, 
станали изменници на Родината по време на турнето на Филхармонията във 
Федерална република Германия. 

76.  Справка относно предстоящия VIII конгрес на Съюза на музикалните дейци, 
София, 26 декември 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 23–25
Поместени са данни за участниците в конгреса и мненията на ръководни лица 
от различни музикални институти относно кандидатурите за поста председа-
тел на Съюза на музикалните дейци. Отбелязва се, че от общия брой делегати, 
членове на БКП са 227, безпартийни – 224, членове на БЗНС – шест. 

77.  Сведение относно получени данни за някои от музикалните институти и про-
яви в столицата, София, 21 февруари 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 17–19
Поместени са данни за постановката на операта „Цар Калоян“ – едно от най-
големите български оперни произведения. Въпреки че музиката е приета с въз-
торг от публиката, режисьорската работа е определена като „нетърпимо 
лоша“. В справката към сведението е отбелязано, че режисьорът Михаил Хад-
жимишев е безпартиен, произхожда от буржоазно семейство и е поклонник на 
западното буржоазно изкуство и култура. 

78.  Агентурно съобщение относно неиздържана статия за фашизма и музиката в 
бюлетина „Музикални хоризонти“, София, 21 ноември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 88-90
Съюзът на музикалните дейци възлага на музиковеда Лиляна Семова написване-
то на статия, в която големи музиканти от миналото са причислени към духов-
ните предвестници на хитлеровия строй. Поставена е задачата да се издири 
статията на Семова и се даде за оценка на специалист (друг агент или довери-
телна връзка), след което да се изготви информация за ръководството но МВР.

79.  Справка за проявите и поведението на някои оркестранти от Софийската 
филхармония зад граница, София, 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 127–129
Съгласно сключен договор между Българска импресарска дирекция и западногер-
манския импресарио д-р Гьоре, в края на 1974 година Софийската държавна фил-
хармония гастролира във ФРГ, Белгия и Австрия. По време на турнето са засече-
ни нерегламентирани срещи на оркестранти с живеещи на Запад българи. Двама 
души от състава на СДФ (членове на ДКМС) се обявяват за невъзвращенци. 

80.  Докладна записка от ст. лейт. Янков – отдел I, Управление VI – ДС, София, 
7 май 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 100–101
В докладната записка е отразено становището на проф. Георги Златев Черкин 
относно кандидатите за поста председател на Съюза на българските компози-
тори. Той посочва като най-подходящ за поста Александър Райчев, които спо-
ред него освен, че е добър творец, притежава необходимия обществен кредит. 

81.  Докладна записка от ст. лейт. Янков – отделение II, относно невъзвращенец – 
служител от СМД, София, 24 ноември 1976 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 167
Съобщава се, че служител от Съюза на музикалните дейци, командирован в град 
Байройт, ФРГ за Ватеровите тържества, не се е завърнал в България. Поста-
вена е задачата да се съберат по-пълни данни за лицето като се вземе паспорт-
ната му преписка и се уведоми СГУ на МВР за отношение. 

82.  Сведение за Никола Чернаев, цигулар в Музикалния театър, София, 25 но-
ември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 295–296
След посещението си в Съветския съюз цигуларят е засечен да прави вражески 
изказвания по отношение на властта в България. Той заявил, че „нас руснаците 
и след 50 години не могат да ни стигнат, били бедни и много изостанали“.
Поставена е задачата препис от сведението да се изпрати на VI управление - 
ДС за сведение и вземане на отношение.  

83.  Сведение относно изказване на Симеон Фетваджиев – методист при отдел 
„Изкуство и култура“ – ДРНС, София, 18 февруари 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 189–190
Изказването се отнася за новата премиера на Софийската народна опера „Ан-
дре Шение“, от която методистът бил очарован. В операта революционерите 
са рисувани като мракобесници и мошеници, докато аристократите са пред-
ставени като истински благородници – духовно и нравствено издигнати хора. 
Режисьорът на спектакъла Хаджимишев, според методиста е „пипал много 
хитро и умно“ като не е представил аристократите карикатурно, а революцио-
нерите героично и мъжествено.

84. Сведение за пианиста Кольо Попов, София, 9 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 214
В документа е отбелязано, че бившият студент от Българската държавна кон-
серватория Кольо Попов е изменник на Родината и живее в Австрия. Поставена 
е задачата да се събира информация за него и от други източници, посещаващи 
тази страна.

85.  Докладна записка от ст. лейт. Янков – отделение II на отдел I, VI управле-
ние-ДС относно хористката Лидия Тановска от Музикалния театър, София, 
17 май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 230–231
Хористката е засечена да разказва политически вицове в гримьорната на Музи-
калния театър и да парадира с познанствата си с ръководни лица. Поставено е 
поръчение на ДЛ „Цонева“ да продължи контактите си с Тановска и да инфор-
мира за всички нейни изказвания, които имат вражеска насоченост. Поставена 
е задачата съвместно с V- то районно управление на МВР да се проведат меро-
приятия за оперативна документация на разговорите във въпросната гримьор-
на като се провери и източникът. 

86.  Докладна записка от ст. лейтенант Янков относно проведена среща с ДЛ 
„Маргарита“, София, 27 май 1977 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 234–235
В разговор, проведен в гримьорната на Лидия Тановска, хористката демон-
стрирала своята информираност за предстоящи събития от политически и 
държавен характер. Поставено е поръчение на ДЛ да продължава да следи по-
ведението и изказванията на Тановска като в разговорите с нея уточни връз-
ките ѝ с ръководни лица, след което препис от сведението да се изпрати на ОР 
Методи Христов от V-то районно управление на МВР, обслужващ Музикалния 
театър.

87.  Сведение за турнето на Филхармонията – Плевен в Социалистическа ре-
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публика Чехословакия, поведение на наши и техни дейци, Плевен 10 юни 
1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 998, л. 12–14
По време на турнето агентът получава информация за неофициалното разпрос-
транение на „Харта 77“ в района на Пилзен. Хартата е внесена от Австрия 
и е написана на чешки език – съдържанието ѝ засяга предимно творческата 
интелигенция и представлява вражеска пропагандна дейност сред културните 
дейци.
Съобщава се, че от състава на Плевенската филхармония никой не е могъл да 
бъде приносител на екземпляр от хартата.

88.  Докладна записка от ст. лейтенант Янков от отдел I, управление VI – ДС, 
София, 13 юни 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 236–237
Поместени са данни за обстановката в Съюза на музикалните дейци преди 
предстоящия им конгрес. Посочени са имената на делегатите, определени да 
направят изказвания. Старши лейтенант Янков отправя молба към секретаря 
на СМД, ако забележи и установи някакви подозрителни моменти, свързани с 
Конгреса, да го уведоми незабавно.

89.  Докладна записка от капитан Янко Янков-инспектор в отдел I, относно из-
казване на оперната певица Петрана Григорова, София, 16 декември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 232–233
По повод откриването на новото посолство на НРБ в Москва, група български 
артисти изнасят програма пред Тодор Живков и други представителни лица. По 
време на празненството е засечено провокативно изказване на оперната певица 
П. Григорова. Поставена е задачата препис от сведението да бъде изпратено 
на Софийско градско управление на МВР за вземане на отношение. 

90.  Сведение относно кадровите тенденции в ДО „Българска музика“, София, 
16 декември 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 243–246
Сведението е изготвено въз основа на споделени наблюдения на служител от 
Държавно обединение „Българска музика“, според който там е създадена об-
становка на „динамично и дори стихийно подменяне на кадрите“. Агентът счи-
та, че решението на кадровите проблеми в Обединението не съответстват 
на задачите, произтичащи от политиката на БКП в сферата на създаване на 
духовни блага. 

91.  Докладна записка от капитан Янков – инспектор в отделение II, отдел I към 
Шесто управление - ДС, София, 25 януари 1978 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 274–278
За периода 1977-78 година в Иран (където работят голям брой български музи-
канти) е командирован агент „ Моряка“. Неговите задачи и линия на поведение 
са обсъдени с оперативен работник от Първо главно управление на ДС. В доку-
мента са отбелязани конкретните задачи, поставени на агента преди неговото 
заминаване. 

92.  Сведение относно настроенията в Софийската държавна филхармония, Со-
фия 30 март 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 299–300
Съобщава се, че в СДФ съществува напрежение между колектива и главния 
художествен ръководител Константин Илиев (безпартиен), който без предва-
рително обсъждане е представил списък на оркестранти, които следвало да 
бъдат пенсионирани. На агента е поставена задачата с особено внимание да 
следи коментарите сред оркестранти, по повод предстоящото провеждане на 
Националната партийна конференция.
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93.  Сведение относно установен контакт на хориста Иван Кацарски с изменник 
на Родината, живущ във Федерална република Германия, София, 6 април 
1978 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 171–173
По време на турне на Камерния мъжки хор „София“ в Мюнхен хористът Иван 
Кацарски се среща със семейство българи, избягали от България. Във връзка с 
това на агент „Евстатиев“ е поставена задачата да разговаря с Кацарски и 
научи повече подробности около приятеля му – изменник на Родината.

94.  Предложение относно включване на оперативен работник от ДС в група на 
Комитета за култура, участваща на фолклорен фестивал в Турция, Варна, 
18 април 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 17–18
С оглед оперативното обслужване на групата, определена за участие във фол-
клорния фестивал в Република Турция, и получаване на допълнителни данни за 
дейността на турското разузнаване, началникът на ОУ на МВР, град Варна 
прави предложение в състава на групата да бъде командирован капитан Слави 
Янчев – зам.-началник на отделение „Икономическо“ – ДС, гр. Девня. Предложе-
нието е утвърдено от зам.-министъра на вътрешните работи.

95.  Сведение относно нередности в обекта на естрадата, София, 10 май 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 8
Данните, поместени в документа, са свързани с отношенията между естрадни-
те изпълнители Стефка Берова и Йордан Марчинков и композиторите Найден 
Андреев и Атанас Косев. Отбелязан е и коментарът на композитора Тончо Ру-
сев по повод съществуващите слабости в българската естрада.

96.  Агентурно сведение относно вокално-инструментален състав „Тангра“ и пе-
вицата Богдана Карадочева, София, 17 октомври 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 21–24
В град Монреал, за осъществяване на музикалната програма при българския па-
вилион на „Експо –78“ е командирована естрадната певица Богдана Карадочева, 
заедно с вокално-инструменталния състав „Тангра“. В документа са поместени 
сведения за изпълненията на певицата, начина, по който прекарва свободното 
си време, както и за осъществените от нея срещи с българи от старата иконо-
мическа емиграция.

97.  Сведения относно Втория преглед на джазовите състави, София, 21 ноември 
1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 37-41
Прегледът на джаз-оркестрите в България, състоял се в края на ноември 
1978 година, е по инициатива на Съюза на музикалните дейци. В документа се 
цитират изказвания на музиканти по време на обсъждането на концертите, 
включени в мероприятието.

98.  Сведение относно материали, поместени в бюлетина на Съюза на музикал-
ните дейци „Музикални хоризонти“, София, 26 февруари 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 137–140
Цитират се заглавията на няколко статии, поместени в бюлетина на Съюза на 
музикалните дейци, определени като пълно отрицание на марксическата есте-
тика и лишени от социалната обусловеност на музикалния процес и компози-
торските идеи. Източникът счита, че бюлетинът на СМД „Музикални хори-
зонти“ е единственото издание в България, което влиза в остро противоречие 
с комунистическата идеология и открито защитава буржоазната естетика на 
най-крайните явления в съвременната музика.  

99.  Сведение относно Георги Станков и проблеми на музикантите, София, 
26 февруари 1979 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 63–70
В документа се съобщава, че акордеонистът и композитор Георги Станков, 
който през 1971 година заминава с договор за Швеция, е бил принуден да по-
даде молба за издаване на шведски паспорт, който получава като чужденец, 
работещ в тази страна. Станков посочва, че Импресарска дирекция има безот-
говорно отношение към работещите в чужбина български музиканти, което е 
причина за много неприятности и смяна на поданство на някои от тях. 

100.  Сведение за прояви на оркестранти от Софийската държавна филхармо-
ния, София, 5 май 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 130–134
Посочват се прояви на оркестранти, които според т. нар. справка по засечени-
те лица, поместена в края на документа, са известни на службите и протичат 
по списъчния отчет на вражеския контингент. Отбелязва се също промяна-
та в поведението на диригента Константин Илиев, който по своя инициатива 
включва произведения от български композитори във всяка програма на Фил-
хармонията – нещо, което не е правил преди или е правил с досада и нежелание.

101.  Сведение относно някои слабости и неуредици при провеждането на фести-
вала на дисководещите, София, 25 юни 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 141–144
Информаторът (агент „Артузов“) съобщава, че фестивалът на дисководещи-
те е едно съзнателно поощрение на кича в най-масовата сфера на естетиче-
ското въздействие върху младежта – естрадната и танцова музика. Още по-
сериозен бил чисто физиологическия аспект на проблема – високите децибели, 
натрапчивите ритми и общата атмосфера на опиянение водели до временни 
нарушения на мозъчната дейност. Според него, по този въпрос е наложително 
мнението на медицински лица.

 102.  Докладна записка относно нерешени проблеми в Софийската държавна 
филхармония и зала „ България“, София, 6 юли 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 111–113
От проведените срещи с ДЛ и кандидат-агенти от Софийска държавна фил-
хармония е установено, че от началото на сезона концертите на филхармония-
та се посещават от все по-малко зрители – присъстват около 300–400 души, 
при капацитет на зала „България“ – 1000 души. Посочва се, че вина в пла-
нирането на концертната дейност имат директорът и главният диригент 
на СДФ. Оперативният работник прави предложение със съдържанието на 
докладната записка да се запознае ръководството на ДО „Театър и музика“ и 
Градския комитет на БКП. 

103.  Справка за Пламен Димов, оркестрант в Камерен оркестър, гр. Банкя, Со-
фия, 19 юли 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 147–149
Представени са данни за произхода на музиканта. Същият кандидатства за 
едногодишна специализация във Фрайбург, ФРГ. Предвид посочените в справка-
та данни е направено предложение да не му се дава разрешение за специализа-
ция в чужбина, а за случая да се уведоми Районния комитет на БКП и Районния 
комитет на ДКМС. 

104.  Писмо до началника на ПГУ-ДС от заместник-началника на Управление 
06 – ДС, София, 8 ноември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 124
Заместник-началникът на Шесто управление на ДС информира началника на 
Първо главно управление, че в състава на филхармония „Пионер“, който зами-
нава за Мексико, САЩ и Швейцария, ще бъде включен ОР Искра Топалска.
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105.  Сведение за посещението на хор „Дунавски звуци“ в Гърция, за прояви 
на наши хористи по време на престоя им в градовете Солун и Атина, Русе 
21 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 88–89 с гръб, л. 90
По време на турнето са засечени срещи на хористи с техни близки от Солун, 
получаване на подаръци и „нездрави изказвания“ на някои от тях. Във връзка с 
това се насрочват мероприятия за профилактика на тези лица и отправяне на 
предупреждение за забрана на бъдещите им излизания в чужбина.

106.  Сведение относно конгреса на Съюза на музикалните дейци, София, 10 яну-
ари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 153 с гръб, 154
Съобщава се за настроенията сред служителите на Съюза на музикалните 
дейци преди и по време на техния конгрес. Получени са сведения, че проф. Нейн-
ски е поставил въпроса за неговото оставане (на поста председател) пред ЦК 
на БКП, но при определени условия. Поради изказвания по адрес на Л. Живкова, 
които са записани на магнетофон, главният секретар e отстранен от ръко-
водството на Съюза. 

107.  Сведение относно някои взаимоотношения в Симфоничния оркестър на 
Софийската филхармония, София, 25 февруари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 96 с гръб
В документа се посочва, че главният диригент на оркестъра Константин Или-
ев се държи грубо с оркестрантите по време на репетиции, създава напреже-
ние и лош психологически климат на работа, вследствие на което се забелязва 
чувствителен упадък на качеството на изпълненията. Отбелязва се, че за по-
ведението на главния диригент по-рано е уведомено Шесто управление на ДС 
със сведение от същия агент. 

108.  Сведение относно пребиваването на симфоничния оркестър на Софийската  
филхармония във ФРГ и Полша, София, 7 април 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 91 с гръб
Съобщава се, че по време на турнето на симфоничния оркестър на Софийска-
та филхармония във ФРГ и Полша, обоистът Георги Желязов се е срещнал с 
невъзвращенеца Капитанов. С много оркестранти е разговарял и бившият вио-
лист Боздуганов от Русе, също невъзвращенец. Във връзка с тази информация е 
поставена задачата в разговори с младите оркестранти от СДФ агентът да 
изясни становището им по различни политически въпроси, изказвания, контак-
ти и намерения за работа зад граница.

109.  Сведение относно някои проблеми по организирането и разпространението 
на дискомузиката, София, 2 юни 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 145–146 с гръб
В сведението се отбелязва, че е трудно да се направи цялостна оценка на съ-
ществуващия „диско феномен“, но констатацията, че дискомузиката е вка-
рала в България най-голям процент „озападняване“ на нещата е неоспорима. 
Агентът, изготвил документа посочва, че е необходимо организираното об-
хващане на процеса и предлага Постоянната комисия за духовни ценности при 
Народното събрание да се запознае с направен от него анализ на проблема, 
свързан с разпространението на дискомузика у нас.

110.  Докладна записка от лейтенант Валентин Николов, разузнавач в отделение 
02, отдел 01 на Шесто управление – ДС, София, 25 юни 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 156 с гръб, 157
В записката са поместени данни, свързани с проведеното в Берлин консулта-
тивно съвещание на представителите на ръководствата на Националните ко-
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митети за музика от социалистическите страни към Съвета за музика при 
ЮНЕСКО. Източникът на информацията изразява опасението си, че ако пора-
ди несъгласуваност в действията на представителите на тези страни Китай 
бъде приет за член на Съвета, то това автоматично ще отслаби позициите и 
ролята на България в него.      

 111.  Писмо от заместник-началника на Шесто управление, ДС до началника на 
отдел „Международни връзки“ при ЦИОУ – МВР, София, 8 юли 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 158
Във връзка със състоялото се консултативно съвещание на представителите 
на националните комитети за музика от социалистическите страни към Съ-
вета за музика при ЮНЕСКО са обсъдени кандидатурите на нови членове на 
Изпълкома. В писмото се съобщава, че е придобита информация, според която 
един от кандидатите – полският музиковед Ян Сташиевски освен позициите 
на социалистическите страни ще защитава и свои разбирания, както и че ще 
подкрепи кандидатурата на Китай, независимо от официалната политика на 
Полша по този въпрос.

112.  Сведение относно коментари по полските събития на Виржиния Атанасова 
и други музикални дейци, София, 16 декември 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 169 гръб, 170
Музикални дейци, командировани в чужбина, научават от местните СМИ за 
събитията в Полша. Хоровият диригент Вержиния Атанасова, която се връ-
ща от Испания, споделя, че испанската телевизия е съобщила за заплахата 
от война в този район (полско-съветската граница). На агента е поставена 
задачата да следи и своевременно да информира за коментарите сред музикал-
ните среди по Полските събития и Московската среща, а за Атанасова да се 
уведоми съответното поделение на МВР. 

113.   Сведение относно Иван Тодоров – секретар в Съюза на музикалните дейци, 
София, 19 януари 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 162 с гръб, 163
Източникът съобщава, че секретарят на Съюза на музикалните дейци заслу-
жилият артист Иван Тодоров е бил един от ръководителите на „Бранник“. 
Подозренията му, че бранникът – днес заслужил артист е бил замаскиран ко-
мунистически член, изпратен в тази организация за извършване на саботажи, 
не се оправдават. 

114.  Предложение за командироване на майор Иван Николов – началник отде-
ление по ДС в ОУ на МВР, гр. Толбухин в Гърция, Толбухин, 5 юли 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 5–6 
Предложението е направено във връзка с участието на Добруджанския ансам-
бъл за народни песни и танци, град Толбухин на Международния фолклорен фес-
тивал в Гърция. Целта е по-доброто обезпечаване на групата и своевременно 
долавяне и изясняване на проявите и поведението на артистите. Оперативни-
ят работник е легендиран като артист-балетист в Добруджанския ансамбъл 
за народни песни и танци, а командировката му е за сметка на Импресарска 
дирекция „София-концерт“.

115.  Предложение за включване на ОР по ДС в състава на група, пътуваща до 
Гърция, Враца, 7 юли 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 7
За участие в музикален фестивал в Гърция заминава група от Държавна фил-
хармония, гр. Враца. Началникът на ОУ на МВР, прави предложение в състава 
на групата да се командирова капитан Герговски от 06-ДС с цел оперативното 
ѝ обезпечаване. Той е легендиран като служител в Окръжния съвет за култура.
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116.  Предложение за включване на ОР в групата на Академичен хор от град 
Варна по време на фестивал в гр. Барселона - Испания, Варна 8 юли 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 10–11
В документа се посочва, че заминаващият за Испания Академичен хор на град 
Варна се състои изцяло от млади хора, неукрепнали в политическо и идеологи-
ческо отношение. С цел предотвратяване на възможни опити за скланяне към 
невъзвращенство от страна на идеологическите противници от Запад е напра-
вено предложение в групата да бъде включен оперативен работник от МВР, град 
Варна като командировката му да бъде за сметка на Академичния хор.

117.  Сведение относно някои проблеми на естрадния живот у нас и дейността 
на Тончо  Русев като музикант и ръководител, София, 12 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 195, л. 9–16
Отбелязани са основните пунктове на създадения от композитора Тончо Русев 
„управленчески“ модел на ръководство на естрадния живот в България. Като 
важни проблеми са посочени конфликтите му с групите „Щурците“ и „Сиг-
нал“, както и с естрадната певица Лили Иванова. 

118.  Сведение относно коментар от служители в ОСК за дните на Панчо Влади-
геров, провеждащи се в град Шумен, Шумен, 24 октомври 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 12
Съобщава се, че служители от Окръжния съвет по култура са обсъждали про-
веждащите се в Шумен музикални дни „Панчо Владигеров“. Оценката им за 
събитието била много висока, но недоумение събудил фактът, че голяма част 
от поканените изтъкнати музиканти не са взели участие в музикалните дни.

119.  Сведение за проявен интерес от чужд гражданин към композиторката Еле-
на Карастоянова, София, 10 април 1985 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1693, л. 12–14
Агентът съобщава за проведен телефонен разговор между българската компо-
зиторка и неизвестен чужденец, който поискал от нея да купи книгата „Хар-
монията“ на П. И. Чайковски. Поставена е задачата Карастоянова да бъде 
посъветвана при ново обаждане да приеме среща с него, а агентът незабавно 
да информира оперативния работник за получените данни и впечатления.

120.  Рапорт от старши разузнавач Тенев, отдел 06-ДС при СГУ на МВР за прове-
дена среща с агент „Калоян“, София, 11 юни 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1693, л. 30–31
Рапортът е адресиран до началника на отдел 06 – ДС при Софийско градско 
управление на МВР. В него се съобщава, за предстоящото турне на Драматич-
но-музикалния театър „Стефан Македонски“ в СССР. Посочени са произве-
денията, които ще бъдат показани, между които и спектакълът „Кабаре“. 
Агентът смята, че е крайно неуместно това произведение да бъде поставено 
пред съветска публика. 
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LIST OF THE DOCUMENTS 
WITH ANNOTATION

I. State Security in the development of music and performing arts in Bulgaria. 
Opera and Ballet.

1. Information about the opera artist Konstantin Shekerliyski, Sofia, 26 May 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 32-34 
According to the information received from an agent, the opera artist Konstantin 
Shekerliyski (I level Laureate during the Berlin Festival), criticized some party and 
government events. His intention to go to Canada to fight his way to the world opera 
scene did not take place due to the refusal of the services. In response, he stated that that 
was the way to hinder the rise of the young singers.

2.  Information about Maria Bohachek, opera actress from the Ruse Opera, Sofia, 
20 August 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 35-37
Upon completion of the Conservatory, Bohachek, who had a powerful voice, exceptionally 
beautiful in its timbre, was appointed as a soloist of the National Opera in Ruse. Based on 
obtained information that once she goes to specialization in Italy, she would not return, 
State Security - Ruse insisted on not letting her travel abroad. Head of Department II 
within Second Directorate of State Security, however, gave a permission to Bohachek to 
leave for her specialization for a period of one year.

3.  Information about Zdravka Mihaylova Vaseva, accompanist at the Sofia National 
Opera, Sofia, 2 March 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 38-39
It states that Vaseva has a negative attitude toward people’s power and is a devotee of the 
Western culture and lifestyle. Her negative statements against the party, the government 
and the UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS were detected. It is noted that she 
was friends with some other hostile elements from the Opera.

4.  Information about Bozhana Lolova from the party organization in the orchestra, 
Sofia, 26 April 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 44
The information was provided by the party organization within the orchestra of the Sofia 
National Opera. It protested against the inclusion of the violinist Bozhana Lolova in 
the group, which went on a tour in Belgium. The report states that her behavior in the 
community has demonstrated her negative attitude towards the events of the people’s 
power and the party events, that she was friends exclusively with reactionaries and set 
people against the communists. For the same reasons she was categorically excluded 
from the opera tours in Moscow that took place in 1953.

5.  Information about Vasil Alexandrov Atanasov, an orchestra member of the National 
Opera, Sofia, 19 May 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 45
It states that before 1944 the orchestra member has not been involved in any fascist 
organizations and currently is non-partisan. Based on the information collected about 
him, it was concluded that as a violinist in the National Opera, Atanasov is suitable for 
development as he kept company with progressive people and was a good musician.
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6.  Report on the agents’ operational work with regards to the opera group which 
visited Belgium, Sofia, 10 June 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 48-6
The report reflects the activities carried out by Department II within Third Directorate 
of State Security on securing the formation of the Sofia National Opera, which was 
specified to participate in the International Music Festival in Belgium in June 1960. All 
choristers, ballet dancers and orchestra members were checked, some of them were even 
examined. According to State Security, 16 people were identified as hostile elements and 
subsequently excluded through the management personnel of the Opera.

7.  Letter to Ivan Bashev, Deputy Minister of Education and Culture, from Dimitar 
Petkov, Director of the Sofia National Opera, Sofia, 9 September 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 46-47
The letter states that during the annual-reporting conference of the Trade Union 
Organization in the Opera, the artist K. Shekerliyski made brazen, provocative 
statements on the policy of the People’s Power. The Executive Body, the party bureau 
and the institutional Trade Union Committee proposed for the artist Shekerliyski to be 
excluded from the composition of the group that would travel to the UAR (United Arab 
Republic) and be sent in one of the provincial operas for a period of six months.

8.  Information about the National Opera tour in East Berlin, Vienna and West 
Germany, Sofia, 30 October, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 70-78
Based on information provided by State Security, the Party Secretary of the Opera 
introduced to the artists the operational situation in Western Germany. Several meetings 
with current and former agents and trusted connections were held. An inspection of 
the outgoing correspondence of the departing group was carried out with the help of 
Department V within Third Directorate. Nine artists identified as hostile elements fit 
to betray the Motherland or become authors of other events were excluded from the 
composition of the group. It is noted that the group has returned to Bulgaria without a 
single traitor to the Motherland.

9.  Agent’s information: Why did Dobrin Petkov come to Sofia National Opera? Sofia, 
8 January 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 90-94
The document reflects the struggles between the Union of Composers and senior officials 
from the Ministry of Culture to control the Sofia National Opera. Director Dimitar Petkov 
and Chief Conductor Asen Naydenov have resigned as a result of a well-organized 
campaign against them. New management personnel of the Opera was appointed at the 
beginning of the season, as Dobrin Petkov became the Chief Conductor. According to 
the majority of the team, he deliberately began to sabotage the work of the artistic staff.

10.  Note on the activity of a group of prominent opera singers in Spain, Sofia, 
19 February 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 95-100
The note was written by Colonel N. Georgiev, Deputy Head of Second Directorate 
of State Security, who accompanied a group of Bulgarian opera singers during their 
tour in Spain. Immediately after the arrival of the group in Barcelona information 
was received that Bulgarians living in Spain were interested in information about the 
directors of the Concert Directorate, the Opera and the Ministry of Culture.
Information was received that on February 8, Tsar Simeon and his entourage will 
attend the Boris Godunov spectacle.

11.  Report by Captain Ivan Yankulov, Division I, Department VIII of Second 
Directorate within State Security with regards to a meeting held with a trusted 
connection, Sofia, 21 March 1963
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 104-105 с гръб
In connection with the forthcoming departure of the ballet to Spain, one ballet dancer 
(trusted connection) from the Sofia National Opera shared his impressions about the 
ballerinas and ballet dancers included in the formation of the group. He pointed out the 
names of those who, according to him, had treasonable intentions and suggested that 
they should not be allowed on the tour.

12.  Report by Captain Ivan Yankulov, Division I, Department VIII of Second 
Directorate within State Security with regards to a meeting held with a trusted 
connection, Sofia, 21 March 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 106
The trusted connection (a ballet dancer) from the Sofia National Opera shared with 
a State Security operative worker that this time the formation of the ballet group, 
which was set to go on a tour in Spain, was paired well and was consistent with the 
political and artistic qualities of the artists. Just for one ballet dancer who, in trusted 
connection’s opinion, was a scrapper, was made a proposal to be excluded from the 
group travelling to Barcelona through the management personnel of the Opera.

13.  Agents’ information about ballet dancers from the Sofia Opera, which were 
determined to go to Istanbul, Sofia, 6 April 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 109-110
The information relates to the so-called “Gavrilov’s company” formed around the 
talented ballet dancer Asen Gavrilov, who had a great influence over his colleagues, 
including Vera Kirova and Peter Tornev. According to agent Ivan, who prepared 
the information, all people from that company were capable of various events and 
adventurism.

14.  A list of former collaborators from the Opera, Sofia, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 171-174
The list features names of eight people – choristers, pianists, musicologists, musicians, 
orchestra members and ballet dancers from the Sofia National Opera, which were 
recruited for State Security agents under the Opera line in the period 1948-1952. Later, 
some of them were excluded from the cooperative apparatus due to refusal or decreased 
work opportunities. 

15.  Report by Captain Ivan Yankulov, Senior Intelligence Officer, Department VIII, 
Directorate II – State Security with regards to agent and operational work on the 
ballet group of the Sofia National Opera, which visited Spain, Sofia, 27 May 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 113-119
Before the departure of the group, all artists deserving operational interest have been 
examined and inspected. Meetings were held and tasks were assigned to 4 current, 2 
former agents and 3 trusted connections on specific objects. Using Directorate Fourth 
of State Security it was held measure “9” to verify the outgoing correspondence of the 
departing group. One artist was excluded, as prophylactic and strengthening lectures 
were held with two ballet dancers who have never been allowed to travel abroad before.

16.  Letter from the Head of Varna District Directorate – Ministry of Interior to the 
Head of Second Directorate – State Security, Varna, 6 September 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 131
It is specified that a report relating to the connections of Georgi Mihalnishki, chorister 
at the Sofia National Opera, with foreign citizens was attached to the letter. It was 
proposed to use agent Anton from the Sofia District Directorate – Ministry of Interior 
with regards to Mihalnishki.

17.  Reports on talks held with a trusted connection, Sofia, 25 November 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 86-87
During the talks the trusted connection reported that a group of artists prepare a 
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collective objection against People’s Culture newspaper article on the state of the Sofia 
National Opera and intended to carry out protest activities. The main reason for the 
protest was the removal of remuneration for overtime and the introduction of personal 
salaries.

18.  Information from agent Ivan on the issue of the further development of the Opera, 
Sofia, 25 November 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 129 с гръб, л. 130
According to the agent, one of the serious failures in the Opera was not only the lack of 
a good repertoire, but the lack of any repertoire by supporting a shabby production or 
what is shown for the first time was extremely insufficient.
He specified that the period during which a director of the National Ballet was Nina 
Kiradzhieva coincides with the visit of the Soviet ballerinas - Balabina, Anisimova, 
Feodorova and Ulanova. According to agent Ivan, however, the first three contributed 
a lot to the chaos in the Opera and only Ulanova manifested as a representative from 
the Union of Soviet Socialist Republics. 

19.   Message from agent Gordi about Nina Kiradzhieva, Head of the Ballet at the Sofia 
National Opera, Sofia, 29 November 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 132 с гръб, 133
The relationship between the Head of the Ballet Nina Kiradzhieva and Deputy Party 
Secretary of the Opera Krum Yankov, who, according to the agent, was conducting dual 
policy, were examined. The fight between them who should become Chief Choreographer 
was totally disastrous to the Opera. Regarding the Trade Union Committee, the agent 
states that the latter was an obedient tool in the hands of Kiradzhieva satysfying the 
ambitions of union members, including everyone from the group, which was going to 
visit Barcelona.

20.  Statement on the state of the ballet at the Sofia National Opera, Sofia, 2 December 
1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 135-136 с гръб
According to the statement, the technical and artistic mastery of the ballet at the 
Sofia National Opera has increased significantly thanks to the work of the Soviet 
choreographers and educators. It is noted that the team has some talented soloists, 
good ensemble and a new teacher – N.M. Ulanova. In terms of repertoire and its 
creators, however, there was a serious problem that must be solved in order to satisfy 
the taste of the Bulgarian audience.

21. Agent’s statement on talks of artists from the Opera, Sofia, 3 December 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 520, л. 137 с гръб
Chief Conductor Atanas Mrgaritov accused the Bulgarian composers and the 
management personnel of the Opera for having young opera singers losing their 
voice capabilities because they were offered roles only in new Bulgarian operas that 
could not help them develop their talent. A statement was obtained that the chorister 
Boris Dimitrov has stated its intention to strike against the improper distribution of 
personal allowances. With regards to the latest information, Capitan Yankulov of 
Second Directorate of State Security planed meetings with two trusted connections on 
the composition of the Opera and to clarify the mood of the people.

22.  Report on the activities of artists from the Sofia National Opera, Sofia, 7 December 
1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 138 с гръб
According to the report, the majority of artists openly expressed their dissatisfaction 
with the management personnel of the Opera. More often artists talk about the low 
wages for their labor. It is reported that there was a pronounced desire for tours 
abroad. Unbeknownst to the management personnel, the young bass-baritone Bozhikov 
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signed a contract with the Skopje Opera in Yugoslavia, where, in the opinion of the 
tenor Jordan Znamenov, the remunerations were much better, and artists were highly 
respected.

23. Note on some activities of Bulgarian composers, Sofia, 11 December 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 139-140
The note is drafted by an operative worker from Department VIII within Second 
Directorate of State Security. It states that the Union of Bulgarian Composers took 
a campaign against the management personnel of the Sofia National Opera, because 
the operas of Bulgarian composers were poorly promoted which resulted in a poor 
attendance.

24.  Agent’s statement about a visit of the violinist Emilia Hesakieva in the British 
Embassy, Sofia, 17 December 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 132 с гръб
The document states that the violinist Emilia Hesakieva visited the British Embassy on 
the occasion of the intention of the opera orchestra, which she was part of, to give a 
concert with old English music.

25.  Information about the mood among the artists of the Sofia National Opera, Sofia, 
1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 147-150
According to information obtained, the moods of the artists against the new management 
personnel of the Sofia National Opera, headed by Director Ilia Yosifova were caused 
by the administrative-organizational measures, personnel and repertoire policy. Fear 
of expressing critical thoughts and notes were felt, due to the fact that the management 
personnel showed intolerance to criticism, distrust regarding the credibility and 
unwillingness to raise disturbing questions.

26.  Report on the implementation of the First International Ballet Competition in 
Varna, Sofia, 3 July 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 238-241
Four State Security operatives were included in securing the monitoring of the contest 
in order to avoid provocative acts and identification of suspicious connections. Tasks 
were assigned to agents and trusted connections in the hotels accommodating the 
participants and agents and trusted connections used under the intelligentsia (youth, 
artists, journalists) from State Security, Varna. The report contains data on some foreign 
contestants and speeches about the life and politics in People’s Republic of Bulgaria.

27.  Report about a meeting held with a trusted connection, an orchestra member from 
the National Opera, Sofia, 7 July 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 236
The trusted connection reports to the operative worker that on 7 July 1964 in the Opera 
Sweetshop he noticed two musicians - Boboshevski and Pavel Vizigin to speak with a 
foreign tourist in English. The trusted connection specified that both were hostile to 
the People’s Power, but were included in the composition of the Opera, which was 
supposed to go to Italy soon.

28.  Letter from the Head of First Directorate of State Security Committee to the Head 
of Second Directorate of the State Security Committee with regards to the opera 
singer Nikolay Gyaurov, Sofia, 8 July 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 237
The letter contains a statement of Nikolay Gyaurov’s wife related to their short trip to 
Bulgaria. It also contains information about Gyaurov’s income from the La Scala in 
Milan and information from other Bulgarians, according to which he intended to stay 
in Italy.
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29.  Statement with regards to the proposed artist from the National Opera to receive 
the Dimitrov Laureates Award, Sofia, 16 July 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 242-245
The National Opera artists proposed to receive the Dimitrov Laureates Award - Nikolay 
Gyuzelev, Vera Kirova and Asen Gavrilov were welcomed by the art societies. There 
appeared some remarks with regards to Nikolay Gyuzelev, who although talented, was 
just making his first steps on stage, while other artists from the old generation were 
left in oblivion, among which was Boris Hristov bearing the heaviest repertoire of the 
Opera.

30. Report on the state of the Sofia Opera, Sofia, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 246-249
The report specifies the reasons for the outflow of audience from the public theaters, 
especially from the Sofia Opera, seen in the last 2-3 years. It is noted that there was not 
a systematic preparation of young singers who could renovate the Opera House, that 
there was a uniformity and stagnation in terms of repertoire - many of the old operas 
were either played just couple of times or not played at all, while other were dropped, 
although such had a great success and were greeted by the audience.

31.  Note from the Deputy Chief of Directorate III - Captain Svetoslav Todorov, Sofia, 
7 August 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 250-253
From 18 July to 2 August 1964, the ballet and orchestra at the Sofia National Opera, 
composed of 110 people toured in Italy, where they had several performances of the 
ballet „Sleeping Beauty“. The note contains information about how the performances 
were conducted, reviews of the Italian press and the behavior of the artists during the 
tour. The conductor of the orchestra, Ruslan Raychev, Vera Kirova, Asen Gavrilov and 
others were seen in the company of a foreign journalist who writes critic notes with 
regards to the tour of the Sofia National Opera.

32.  Statement with regards to the proposed artist from the Sofia National Opera to 
receive the Dimitrov Laureates Award, Sofia, 14 September 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 254-257
The decision of the Council of Ministers and the Commission with regards to the 
awards was generally greeted positively by the employees of the Opera, and also from 
the citizens.
The artist Pavel Manolov and other colleagues, however, disagreed with the fact 
that young artists were proposed to receive the award, while the ones from the older 
generation, who have contributed too much to the opera, but have fallen victims to 
internal intrigues, were ignored.

33.  Report with regards to the meeting with agent Nikolay held in the presence of 
Colonel K. Goranov, Sofia, 25 September 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 258-259
Topic of the conversation between the agent, the operative worker and Colonel Goranov 
was the sentiment of artists against the placement of the English opera “Peter Grimes 
Brighton”, written with many modern means of expression and extremely difficult to 
implement. It is noted that the artists ran away from it and was hard to find someone 
for the repetitions. Based on the information from the sources, a task was assigned 
to prepare a report and notify the Art and Culture Department within the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party and the Committee for Arts and Culture.

34.  Agent’s statement on the relationships set up between the Sofia Opera director and 
some actors, 27 October 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, 520, л. 260 с гръб
According to the denounce of agent Semerdzhiev as accepted by operative worker 
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Zhivkov (Sofia Directorate of the Ministry of Interior, Department III, Division IV – 
State Security) - the director of the Sofia Opera, Ilia Yosifov has resigned. There was an 
enormous discontent against him, because during the examination for trainee-artists, 
mostly his students or people without the necessary qualifications were admitted. In 
relation to that situation, the agent was tasked to monitor the new groupings of some 
professors of National State Conservatory, as well as their behavior.

35.  Report on the state, problems and prospects of development of the music and 
performing arts in Bulgaria, Sofia, 7 September 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 118-137
The report was prepared by Milen Marinov, Deputy Chairman of the Committee for 
Arts and Culture. It states that as one of the leading genres of music culture, the music 
and performing arts occupies a special place in the overall spiritual life of the nation 
and the ideological system of society. It is defined as a “militant art in the direction of 
the ideological struggle and powerful tool for ideological communication with other 
nations”.

36.  Report on the state of the ballet at the Sofia National Opera, Sofia, 8 October 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 279-283
The report prepared by operative worker Senior Lieutenant Yankov specifies the 
reasons for the very complex and extensive problems of the ballet at the Sofia National 
Opera. The most important of these were the certain personal ambitions and extremely 
subjective representations of some of the artists leading and benefiting from the 
authority, as well as giving the leadership of the ballet to Georgi Abrashev, which, 
according to the operative worker, proved to be extremely unfortunate.

37.  Report on the state of the ballet at the Sofia National Opera, Sofia, 3 November 
1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 199-201 
Emphasis is placed on the relationship between the prima ballerinas Vera Kirova and 
Krasimira Koldamova, as well as on the moods in the ballet, subject to the desire to 
take more roles and play more premieres. In accordance with the information received, 
it was planned to collect more data from other sources of State Security, then inform 
the official and party leadership of the Opera. A task was set to prepare a report about 
the tour of the Youth Chamber Orchestra in Italy.

38.  Report on the Sofia National Opera: staffing and art state, Sofia, 17 December 
1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 247-255
According to the document, at this point the Sofia National Opera was in its weakest 
state since 1944. It lists the main reasons for this. A task was set to take more information 
about the state of the Sofia National Opera from other sources as well, and then prepare 
a report to the leadership of the Ministry of Interior and the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party.

39.  Report on the relationships between Nikolay Gyaurov and Boris Hristov, Sofia, 
25 January 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 173-178
The document notes that in 1963, Boris Hristov personally took Nikolay Gyaurov to 
the La Scala. Soon after that a conflict arose between two of them as the reason was 
Gyaurov’s desire to get the starring role in the opera “Boris Godunov”, which until 
that date was performed by Boris Hristov. The conflict extended to a level which led to 
a situation where one of them had to leave the La Scala.

40. Report on repertory problems in the Sofia National Opera, Sofia, 2 February 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 182-185
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The report indicates that the presentation of the daft repertoire plan developed by the 
management personnel of the Sofia Opera for season 1977-1978 was an experimental 
study, so it could not be accepted as a base for the leading national institution. The fact 
that the 60th anniversary of the October Revolution was planned to be marked with two 
works that both in form and in ideological orientation have no direct connection with 
this extraordinary political event made a strong impression to the operative worker. A 
task was set to take information from agent Peter with regards to the repertoire plan 
of the Opera and then to be reported to the leadership of Department X within Sixth 
Directorate of State Security for consideration. 

41.  Report on some negative problems during the organization of the International 
Ballet Seminar in July 1977 in Varna, Sofia, 14 March 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 197-200
For the organization of the International Ballet Seminar in Varna in the summer of 
1977 was created “selection committee” composed of three people, which on behalf 
of BNTS at MTI marked its own regulation. According to the operative worker this 
regulation was lacking basic political literacy, and the „selection committee” has put 
their selfish interests above the national ones. In this respect, a task was set to prepare 
a statement for the leadership of the Committee for Arts and Culture.

42. Report on some existing problems in the Varna Opera, Sofia, 31 March 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 194-196
It is reported that the management personnel of the Varna Opera wrongly narrowed the 
working repertoire fund of the team.  The appointment of staff was performed in terms 
of lowered professional criteria. At this stage in the Varna National Opera two distinct 
groups were formed, the contradictions between which were based on professional 
jealousy. A task was set to take information from other sources and then prepare a 
statement for the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, while agent 
Nikolov prepares a detailed analysis of the state of the opera in Plovdiv.

 43. Report on some existing problems in the Plovdiv Opera, Sofia, 19 April 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 205-206     
Agent Nikolov reported that the Plovdiv Opera was in alarming state due to the 
unsolved problem with the Chief Artistic Director and the Director. According to him, a 
radical intervention was needed, but so far it was not clear whose initiative should that 
be  - of the district party and state leadership in Plovdiv or Bulgarian Music General 
Directorate and Committee for Arts and Culture.

44.  Agent’s information about the attitudes in the community of the Plovdiv Opera 
and the probable author of the nationalist manifestation in Kardzhali, Plovdiv, 
30 April 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 246-248
In Plovdiv Opera the scenery of several major titles (Prince Igor and Boris Godunov) 
were destroyed, which created difficulties in recovering the Russian repertoire of the 
opera - essential for meeting the 60th anniversary of the October Revolution. According 
to the source, the blame for destroying the scenery was thrown on the former Deputy 
Director Dimitrov and temporarily Acting Director of the opera Kr. Morev who freely 
expressed their disregard for the Russian and Soviet repertoire.

45.  Message communication on the visit of a concert of Yuri Bukov and Dimitar Petkov 
by Tsar Simeon and his wife, Sofia, 11 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т.2, л. 221
Deputy Head of First Main Directorate – State Security sends a message to the Head 
of Sixth Directorate informing him that on 25 April 1977 in Geneva a concert of Yuri 
Bukov and Dimitar Petkov took place, which was attended by Tsar Simeon, his wife and 
other former courtiers.
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46.   Report on the view for the staging of the Andre Chenier opera, Sofia, 20 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 222-223
The document states that it was a wrong decision to consider the Andre Chenier opera as 
a reactionary work. Although in its staging on the Sofia scene its exact characterization 
was not followed, as shown by the author, it was rated as an indisputable success for 
the Bulgarian opera. According to the information in the report, the agent has been 
tasked to provide his opinion on the repertoire policy of the Sofia Opera.

47. Report on the repertoire policy of the Sofia National Opera, Sofia, 20 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 224-226
The report indicates that the successes of that Bulgarian opera earned at home and at 
the largest scenes in the West requires for the repertoire to be continuously maintained 
in order to satisfy the tastes of the different audiences. On the one hand to be a subject 
of the interest and wishes of the foreign impresario, and on the other hand to serve the 
socialist principle – art is for the people on first place, respectively for the cultural, 
political and aesthetic education of the general listener.

48.  Report on some certain issues with the performance and participation of our 
singers in opera competitions, 20 Sofia, May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 215-220 
The document notes that the success of the Bulgarian singers participating in 
international competitions has decreased significantly - limited only to second and third 
prizes, as well as several incentives. The reason for that are specified, proposals are 
made to change the way of choosing the candidates for the international competitions. 

49.  Report on the participation of Bulgarian artists at the Moscow Ballet Competition 
in 1977, Sofia, 23 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 227-229
It is reported that the preparation of the Bulgarian candidates for the International 
Ballet Competition in Moscow was unsatisfactory. Participation in this event was 
undervalued, the political importance of the Bulgarian participation was ignored, 
which is explained by the weak political and educational work in the ballet. A task 
was set a copy of the report to be sent to Sofia City Directorate within the Ministry of 
Interior for consideration.

50. Report on the opinion about the Andre Chenier opera, Sofia, 2 June 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 240-244
According to the reviews published in the press, the plot and its treatment of the Andre 
Chenier opera are seen as criticism of the French Revolution and a hint to the mistakes 
of the socialist revolution. The document also contains the response of the director of 
the play M. Hadzhimishev: “If we become so suspicious, we will begin to see spot hints 
at our address in every work of art.”

51. Report about the opera singer Petranka Malakova, Ruse, 13 July 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 249-251
It is reported that the opera singer Petranka Malakova, which for the last two years was 
singing in Strasbourg, was doing everything possible to obtain a French nationality. 
Information was obtained that in France she was maintaining relationships with a 
young Bulgarian family painters officially posted in Paris under the Union of Bulgarian 
Painters.
The agent was tasked to identify the contacts of the opera singer among the artistic 
intelligentsia.

52. Report about Dimitar Uzunov, Sofia, 3 August 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 225-259
The conversation between the source of information and Dimitar Uzunov, held at the 
home of the national artist in April 1972 is reported. The career of the opera singer and 
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the “merit” of State Security and Todor Zhivkov for his vocal end was the main topic 
of the conversation.

53.  Note from Captain Yankov - Division II within Sixth Directorate of State Security 
with regards to a meeting held with agent Peter Sofia, 18 October 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 222-227
The agent reported to an operative worker that in the Sofia National Opera existed 
an unmentionable antagonism between its leadership and the party organization of 
the artists. The management personnel of the Opera disregarded the opinion of public 
organizations in relation with art and other important issues.
An activity was planned though agent Semerdzhiev to acquire information about the 
singer Zdravko Radzhev and his dissertation for the Bulgarian State Conservatory.

54.  Information about Emil Boshnakov, a former director at the Opera, Sofia, 
17 November 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 282-284
Upon request of Colonel Kozlovski from Sixth Directorate of State Security an 
information was provided about director Boshnakov, who, according to the information, 
was kept away from the Sofia National Opera, although he was the only director with 
a university degree, who studied in the Union of Soviet Socialist Republics and one of 
the best students of Pokrovski. It is noted that for several years he successfully played 
operas in Italy, Spain, Belgium and others by using personal connections with foreign 
impresarios and conductors.

55.  Plan for conducting of intelligence and operational activities for the preparation 
of the Ruse Opera for the visit in Spain in October 1978, Ruse, 17 February 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 1-3
The plan was proposed by an intelligence officer from Division VI – State Security, 
Ruse. The aim of the activities, included in the plan, was to prevent escape attempts and 
treatment of Bulgarian citizens from the enemy emigration in Spain. In order to clarify 
the political sentiments and intentions of the individuals from the active contingent of 
the Opera, their surveillance by agents and trusted connections was organized. The 
plan was approved by the Head of Ministry of Interior, Ruse.

56.  Report about Kiril Naydenov, Kostadin Dzhadzhev and Ivan Asenov – orchestra 
members from the Sofia National Opera, Sofia, 6 April 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 174-175During the meeting 
of the orchestra and conductors from the Sofia National Opera the orchestra member 
Kiril Naydenov addressed the issue of the low salaries, which he believed was the main 
reason for musicians to work abroad rather than in Bulgaria. Information was received 
that Ivan Asenov and Kostadin Dzhadzhev intended to work in Tehran.

57.  Report by Lieutenant Pavel Penev – operative worker in Division VI – State 
Security, Stara Zagora, Stara Zagora, 7 April 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 176, 177 с гръб                    
Information contained in this document is related to the posting of agent Pavlov in the 
City of Iasi, Romania, which has been tasked to clarify certain clauses of the contract 
signed in 1977 for the exchange of the two groups - Iasi and Stara Zagora Opera within 
the Festival for Opera Art in 1977 and 1978.

58. Information about the opera director Emil Boshnakov [B. m.] 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 285-286
According to the author of the document, there was an unfounded subjectivism, 
bordering with creative discrimination against Emil Boshnakov – a proven artist. He 
contributed greatly to promoting the name of the Bulgarian opera in the world, but with 
the appointment of Dimitar Uzunov as director of the Sofia Opera in 1972, no art tasks 
were assigned to Boshnakov in the country from there on. 
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59.  Note about the talks held with the honored artist Dimitar Petkov, Sofia, 21 November 
1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 114-115
From the conversation with honored artist Dimitar Petkov, the Head of Division I   
within Sixth Directorate of State Security understood that Petkov, who lived for several 
years in Switzerland and toured in the West, has decided to restore his Bulgarian 
passport and return to the country. With the help of the Embassy in Federal Republic 
of Germany he has been issued a Bulgarian passport for a period of two years with 
multiple entry-exit visa.
A proposal was made to inform the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party and the Culture Committee.

60.  Note from Lieutenant. Valentin Nikolov – an intelligence officer from Division 2, 
Department I, Sixth Directorate of State Security about a meeting held with agent 
Peter, Sofia, 13 April 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 51-52
The agent shared his concerns that the situation in the vocal faculty of the Conservatory 
was quite alarming. The struggle for professorships and readership was exacerbated. 
Classes and students were unevenly distributed between teachers, while for various 
competitions and festivals every teacher promoted their people. Due to that fact many 
capable students were excluded on regular basis.

61.  Communication from agent Ivan about a conversation between Ruslan Raychev 
and Boris Hristov, Sofia, 6 May 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 168
In April 1979, the Chief Conductor of the Sofia Opera, Ruslan Raychev, was seconded 
to London to witness the spectacle of Boris Hristov in Covent Garden. During their 
conversation after the performance, Raychev tried to attract Hristov in future possible 
cooperation with NATOB.
In relation to that communication, a task was set to use their old friendship and influence 
Boris Hristov as agreed by the Culture Committee in order to engage him in useful art 
tasks.

62.  Information about the preparation of NATOB people for the Salzburg Festivals 
from July 15 to August 30, 1979, Sofia, 25 June 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 116-119
A month before the start of the tour, the participating choristers and leadership of 
the Opera were unaware of the financial details of the contract signed between the 
Impresario Directorate and the Salzburg Music Festivals. The chorus convened a 
meeting during which it was decided to stop rehearsals and refused to participate in 
the festivities. With regards to the information received from agent Maxim, a task was 
set to continue with the monitoring of statements and comments about the tour, and a 
copy of the information to be sent to Sixth Directorate – State Security.

63.  Note from Lieutenant Valentin Nikolov – an intelligence officer from Division 2, 
Department I with regards to weaknesses in the payment of some of our opera 
singers abroad and the resulting complications 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 100-101 с гръб
The note states that there was no specific criterion for payment of remuneration to 
our first opera artists according to their qualities, especially when it came to proven 
soloists living and working in the West. The operative worker noted that this could lead 
to the downfall of performances, undermining the prestige of NATOB and defamation 
of People’s Republic of Bulgaria, therefore he made a proposal to inform the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party and the leadership of the Culture 
Committee about these issues.
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64.  Information about payments of soloists from NATOB abroad, Sofia, 16 January 
1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 105 с гръб
The remunerations of the soloists who participated in the NATOB tour in Vienna 
were defined on the basis of a scoring system according to the complexity of their 
performances. Thus their remunerations were properly distributed, but this applied 
only to the soloists working with NATOB.
The visiting opera singers (N. Gyuzelev and Michael Svetlev) received much larger 
amounts, which led to an underestimation of the qualities the signers acting in at home.
A task was set to prepare an information for the needs of the Central Committee of the 
Bulgarian Communist party.

65.  Letter from the Head of Department 01, Sixth Directorate of State Security to the 
Head of District Directorate of the Ministry of Interior, Sofia, 1 Jun 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 159 с гръб
The letter contains the names of the artists from the Blagoevgrad Chamber Opera, who 
have been denied a trip to Yugoslavia from the International Passport Department. 
Head of Department 01 required a permission to start activities on the establishment 
of the hostile contingent the Chamber Opera, as well as measures to be taken for 
intelligence and operative securing.

66.  Proposal to include an operative worker in the composition of the Blagoevgrad 
Chamber Opera during its tour in Yugoslavia, Blagoevgrad, 11 July 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 8-9
Major General Arabadzhiev, Head of the Blagoevgrad District Directorate of the 
Ministry of Interior suggested to send Capitan Kostadin Valkov, inspector in Department 
03 - State Security, District Directorate of the Ministry of Interior, to accompany the 
group of the Blagoevgrad Chamber Opera for counter-intelligence purposes and to 
receive immediate personal impressions about the situation in Yugoslavia. The proposal 
was sent to the Deputy Minister of Interior, who approved it subsequently.

II. State Security and the Union of Bulgarian Musicians. 
Sofia State Philharmonic, pop and dance music

67. Agent’s information about the events in the Music Theatre, Sofia, 29 October 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 520, л. 262
In states that in the composition of the Music Theater and especially in the orchestra 
there was a dissatisfaction related to the participation of some musicians in TV shows 
and receiving personal remunerations. The agent was tasked to review the materials 
take a position on that issue.

68.  Note about an unrest among the orchestra members of the Symphony Orchestra of 
BRT against the policy of the Union of Musicians, Sofia, 18 March 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 62-64
The performers’ dissatisfaction with the newly created Union of Musicians was caused 
by the fact that its management personnel (dominated by composers) ignored the fact 
that the Symphony Orchestra and other formations that were travelling to the capitalist 
countries show a high performing class of the “small Bulgaria”. They defined it as an 
“assault of the ideological front from our side” and raised the question what the Union 
was doing in this regard?

 69. Information about the Union of Musicians [B. m.] [B. d]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 50-61
The document notes that the Union of Musicians was still not playing its role. One of 
the main reasons for that was the still existing so-called musical elite - professors and 
conductors, who were far away from the professional interests of its members.
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70. The situation of the music and art front, B. m., 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 40-49
It considers the basic problems of the Bulgarian music front associated with the so-
called hegemony of tge avant-gardist who put at the heart of their music the aesthetic 
and formal principles of the Western European avant-garde.
It is noted that with these composers (non-partisans) should be carried out a patient 
and calm educational work, but in any case they and their supporters with party tickets 
should not remain on leadership positions or make state policy out of the aristocratism 
and western influences.

71.  Agent’s information about some questions with regards to the critics of Todor 
Zhivkov’s speech, Sofia, 2 July 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л.29-31
After the speech of Todor Zhivkov with regards to the place of the criticism, only the 
Music Directorate within the Committee for Arts and Culture did not take concrete 
steps to improve the terrible state of music criticism.
The operative worker tasked the trusted connection to analyze some reviews and 
indicate specific names and examples who ignore the party line and the principles of 
socialist realism in music art.

72.  Information concerning some staffing problems in the Union of Musicians, Sofia, 
30 November 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 2-4
It is reported that the Union of Musicians began to hire people based on friendships, 
i.e. “he is our friend and will do the job.” According to the informant, they did not meet 
the political and ideological criteria. Out of 18 staff members, only two were members 
of the Bulgarian Communist Party - the party secretary and one more who was going 
to retire soon.

73.  Report on the activities of artists and musicians with permanent job in the German 
Democratic Republic, Berlin, 21 June 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 2102, л. 5-7
According to an intergovernmental agreement, there were 350 theater and opera 
artists on permanent employment in the German Democratic Republic and other 170 
musicians and pop singers. The report specifies that some of them show an interest of 
western fashion as well as desire to settle and work in West Berlin and other capitalist 
countries. Measures were provided to limit the possibilities for continuing the stay of 
these artists in the German Democratic Republic.

74.  Note from Lieutenant Yankov from Department I of Sixth Directorate – State 
Security about the conversation with Alexander Neynski, a member of the 
Bulgarian Communist Party and the Chairman of Bulgarian State Conservatory, 
Sofia, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 12-16
During the conversation it became clear that within the Bulgarian State Conservatory 
issues related to awarding of academic titles to “people of former origin” were solved 
unprincipled and there were appointed people disloyal to the power. In order to clarify 
the situation and the acts of the teachers in the Conservatory was planned to conduct 
some lectures with them and according to the information received to prepare a report 
to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. A task was set to identify 
the candidates for tenure and to prepare reports for those politically unreliable and 
therefore suggestions to not admit them to habilitation.

75.  Report on the interaction between the Ministry of Interior and the management 
personnel and the party organization of the Sofia State Philharmonic, Sofia, 9 
December 1974
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 57-59
The document notes that there was a lack of contact and interaction between the bodies 
of the Ministry of Interior and the party organization of the Sofia State Philharmonic. 
It indicates that a direct result of this was the incident with two orchestra members 
who have become traitors to the Motherland during the tour of the Philharmonic in 
Germany.

76.  Information about the upcoming VIII Congress of the Union of Musicians, Sofia, 
26 December 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 23-25
It contains data about the participants in the congress and opinions of executives from 
various music institutes on the applications for the post Chairman of the Union of 
Musicians. It is noted that out of the total number of delegates, 227 were members of 
the Bulgarian Communist Party, 224 were non-partisan and 6 were members of the 
Bulgarian Agrarian Union.

77.  Report about information received with regards to some musical institutes and 
events in the capital, Sofia, 21 February 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 17-19
It contains information about one of the biggest Bulgarian operas – Tsar Kaloyan. 
Although the music was accepted enthusiastically by the audience, the director’s 
work was defined as “unbearably bad”. The report also states that director Michael 
Hadzhimishev was non-partisan, who came from a bourgeois family and admired the 
Western bourgeois art and culture.

 78.  Agent’s communication with regards to an unpleasing article about fascism and 
the music in the Musical Horizons newsletter, Sofia, 21 November 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 88-90
The Union of Musicians asked the musicologists Liliana Semova to write an article 
in which the great musicians of the past were attributed to the spiritual forerunner of 
Hitler’s regime. A task was set to find Semova’s article and give it to a specialist for 
evaluation (another agent or trusted connection) and then prepare a report for the 
needs of the Ministry of Interior.

79.  Report on the activities and the behavior of some of the Sofia Philharmonic 
orchestra members abroad, Sofia, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 127-129
According to a contract signed between the Bulgarian Impresario Directorate and the 
West German impresario Dr. Goeree, at the end of 1974 the Sofia State Philharmonic 
toured in Germany, Belgium and Austria. During the tour were detected unauthorized 
meetings between orchestra member and Bulgarians living in the West. Two people from 
the composition of the Sofia State Philharmonic (members of the Dimitrov Communist 
Youth Union) has declared themselves as non-returnees.

80.  Note from Senior Lieutenant Yankov - Department I, Directorate VI – State 
Security, Sofia, 7 May 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 100-101
The note reflects the opinion of prof. Georgi Zlatev Cherkin with regards to the candidates 
for the position Chairman of the Union of Bulgarian Composers. He identifies as most 
suitable for the post Alexander Raychev, who, according to him, besides being a good 
artist, possessed the necessary public credit.

81.  Note from Senior Lieutenant Yankov - Division II with regards to a non-returnee, 
an employee from the Union of Musicians, Sofia, 24 November 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 167
It is reported that an employee of the Union of Musicians seconded in Bayreuth, 
Federal Republic of Germany for the Vater celebrations did not return to Bulgaria. A 
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task was set to collect more information about the person by taking his passport file and 
notifying Sofia City Directorate of the Ministry of Interior for consideration.

82.  Information about of Nikola Chernaev, violinist in the Music Theatre, Sofia, 
25 November 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 295-296
After his visit to the Soviet Union, the violinist was spotted making hostile statements 
regarding the power in Bulgaria. He declared that “the Russians were so poor and 
lagging that even 50 year would not be enough to catch us.”
A task was set to send a copy of the information to Directorate VI within State Security 
for reference and consideration. 

 83.  Information about a statement of Simeon Fetvadzhiev - methodologist in the Art 
and Culture Department, Sofia, 18 February 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 189-190
The statement refers to the new premiere on the Sofia National Opera - the Andre Chenier 
opera, which impressed the methodologist. The opera illustrated the revolutionaries as 
crooks while aristocrats were presented as true nobles - spiritually and morally elevated 
people. The director of the show, Hadzhimishev, was “touching very clever and smart”, 
according to the methodologist, by not presenting the aristocrats as caricatures and 
revolutionaries heroically and courageously.

84. Information about the pianist Nikola Popov, Sofia, 9 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 214
The document notes that the former student of the Bulgarian State Conservatory, Nikola 
Popov, was a traitor to the Motherland and lived in Austria. A task was set to collect 
information about him from other sources visiting that country.

85.  Note from Senior Lieutenant Yankov - Division II of Department I, Directorate 
VI – State Security about a chorus girl called Lidiya Tanovska from the Music 
Theatre, Sofia, 17 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 230-231
The chorus girl was detected telling political jokes in the dressing room of the Music 
Theatre and demonstrating her friendship connections with some leading staff members. 
With this regards, trusted connection Tsoneva was instructed to continue her contacts 
with Tanovska and inform the services about all her statements with hostile orientation. 
A task was set, together with Fifth Regional Department to the Ministry of Interior, to 
conduct operational activities for documentation of the conversations in that dressing 
room and to examine the source.

86.  Note from Senior Lieutenant Yankov about a meeting held with trusted connection 
Margarita, Sofia, 27 May 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 234-235
In a conversation held in the dressing room Lidiya Tanovska, the chorus girls, 
demonstrated her awareness of upcoming events of political and public character. The 
trusted connection was tasked to continue monitoring the behavior and statements of 
Tanovska and even try to establish her connections amongst the highest authority, and 
a copy of the statement about the chorus girl to be sent to operative worker Metodi 
Hristov from Fifth Regional Directorate of the Ministry of Interior, under which 
responsibility was the Music Theatre.

87.  Information about the tour of the Pleven Philharmonic in the Socialist Republic of 
Czechoslovakia, the behavior of their and our artists, Pleven 10 June 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 998, л. 12-14
During the tour, the agent received information about the unofficial distribution of 
Charter 77 near Pilsen. The Charter was imported from Austria and was written in the 
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Czech language – its content mainly affected the art intelligentsia and constituted a 
hostile propaganda among the artists.
It is reported that nobody from the composition of the Pleven Philharmonic could 
possibly be the bearer of a copy the Charter.

88.  Note from Senior Lieutenant Yankov of Department I, Directorate VI – State 
Security, Sofia, 13 June 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 2, л. 236-237
It contains information on the situation in the Union of Musicians before their upcoming 
congress. It lists the names of the delegates who were supposed to hold speeches. Lieutenant 
Yankov asked the secretary of the Union of Musicians to inform him immediately if he 
notices or establishes any suspicious moments associated with the congress.

89.  Note from Captain Yanko Yankov, Inspector in Department I about a statement of 
the opera singer Petrana Grigorova, Sofia, 16 December 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 232-233
On the occasion of the opening of the new embassy of People’s Republic of Bulgaria 
in Moscow, a group of Bulgarian artists played a special program for Todor Zhivkov 
and other officials. During the celebration was detected a provocative statement of the 
opera singer P. Grigorova. A task was set to send a copy of the note to the Sofia City 
Directorate of the Ministry of Interior for reference and consideration.

 90.  Information about the staffing trends of Bulgarian Music State Association, Sofia, 
16 December 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 243-246
The information is prepared on the basis of the shared observations of employee from 
the Bulgarian Music State Association, according to which there has been created a 
situation of “dynamic and even spontaneous replacement of staff.” The agent believed 
that the solution to the staffing problems in the Association did not correspond to the 
tasks deriving from the policy of the Bulgarian Communist Party in the sphere of 
creating spiritual wealth.

91.  Note by Captain Yankov - Inspector in Division II, Department I of Sixth 
Directorate – State Security, Sofia, 25 January 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 274-278
For the period 1977-78 agent Moryaka was seconded to Iran (where a large number 
of Bulgarian musicians was working). His tasks and policy of work were discussed 
with an operative worker from First Main Directorate of State Security. The document 
specifies the tasks assigned to the agent prior to his departure.

92. Information about the sentiment in Sofia State Philharmonic, Sofia 30 March 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 299-300
It is reported that there was a tension in the Sofia State Philharmonic between the team 
and the chief artistic director Konstantin Iliev (non-partisan), who submitted a list of 
orchestra members to be retired without any prior discussion. The agent was directed to 
pay particular attention and monitor the comments among orchestra members during 
the upcoming National Party Conference.

93.  Information about a contact established between the chorister Ivan Katsarski and 
a traitor to the Motherland, residing in Germany, Sofia, 6 April 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 171-173
During a tour of the Sofia Male Chamber Choir in Munich, the chorister Ivan Katsarski 
met with a family of Bulgarians who have escaped from Bulgaria. With this regards, 
agent Evstatiev was given the task to talk with Katsarski and learn more details about 
his friend - a traitor to the Motherland.

94.  Proposal to include a State Security operative worker in the group of the Culture 
Committee taking part of a folk festival in Turkey, Varna, 18 April 1978
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 17-18
In view of the operational securing of the group determined to participate in a folk 
festival in the Republic of Turkey and receiving additional information on the activities 
of the Turkish intelligence, the Head of Varna District Directorate of the Ministry of 
Interior made a proposal in the composition of the group to be posted Captain Slavi 
Yanchev - Deputy Head of the Economic Department – State Security, Devnya. The 
proposal was approved by the Deputy Minister of Interior.

95.  Agent’s information about irregularities in the pop music, Sofia, May 10, 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 8
The information contained in the document relate to the relationship between the pop 
singers, Stefka Berova and Yordan Marchinkov and the composer Nayden Andreev and 
Atanas Kosev. It also included the comment of the composer Toncho Rusev regarding 
the existing weaknesses in the Bulgarian pop music.

96.  Agent’s information about the vocal and instrumental formation “Tangra” and 
the female singer Bogdana Karadocheva, Sofia, 17 October 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1115, л. 21-24
The Bulgarian pop singer Bogdana Karadocheva and the vocal and instrumental 
formation “Tangra were sent to Montreal to support the realization of the music 
program at the Bulgarian pavilion “Expo -78”. The document contains information 
about the performances of the singer, the way she spent her spare time, and information 
about her meetings held with Bulgarians from the old economic emigration.

97.  Information about the Second Review of the jazz formation, Sofia, 21 November 
1978
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 37-41
The review of the jazz orchestras in Bulgaria, held in late November 1978 was an 
initiative of the Union of Musicians. The document quotes musicians during the 
discussion of the concerts included in the event.

98.  Information on the materials contained in “Musical Horizons” - the bulletin of the 
Union of Musicians, Sofia, 26 February 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 137-140
It specifies the titles of several articles included in the bulletin of the Union of 
Musicians, which were defined as a complete negation of the Marxist aesthetics and 
deprived of social conditioning of the musical process and compositional ideas. The 
source believes that the Musical Horizons bulletin of the Union of Musicians is the 
only publication in Bulgaria, which enters into sharp contradiction with the communist 
ideology and openly defends the bourgeois aesthetics of the most extreme phenomena 
in the contemporary music.

99.  Information about Georgi Stankov and the problems of the musicians, Sofia, 
26 February 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 63-70
The document reports that the accordionist and composer Georgi Stankov, who in 
1971 left for Sweden on the basis of a contract, was forced to file an application for 
a Swedish passport, which he received in his capacity as a foreigner working in this 
country. Stankov states that the Impresario Directorate neglected the musicians working 
abroad, which was the cause of many troubles and even of changing the nationality of 
some of them.

100.  Information about manifestations of some orchestra members from the Sofia 
State Philharmonic, Sofia, 5 May 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 130-134
Indicates the manifestations of some orchestra members, who according to the so-
called Detected Persons Reference at the end of the document, were well-known to 
the services and were carried out according to the full list of the hostile contingent. 
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It is also noted a change in the behavior of the conductor Konstantin Iliev, who on 
his own initiative included works by Bulgarian composers in every program of the 
Philharmonic - something that has never done before or has been done with some 
weariness and reluctance.

101.  Information on some weaknesses and disorders during the DJs festival, Sofia, 
25 June1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 141-144
The informant (agent Artuzov) reports that the DJs festival was a conscious 
encouragement of the kitsch in the most popular area of the   aesthetic impact on the 
youth – pop and dance music. Even more serious was the purely physiological aspect 
of the problem - the high decibels, haunting rhythms and the general atmosphere of 
intoxication led to temporary disturbances of the brain activity. According to him, this 
question needed the opinion of medical professionals.

102.  Note on some unresolved issues in the Sofia State Philharmonic and the Bulgaria 
Hall, Sofia, 6 July 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 111-113
From meetings held with a trusted connection and candidate - agent from the Sofia State 
Philharmonic was established that since the beginning of the season the Philharmonic 
concerts were attended by fewer spectators - around 300-400 people with a capacity 
of Bulgaria Hall - 1000 people. It indicates that it’s the fault of the Director and 
Chief Conductor of the Sofia State Philharmonic for planning the concert program. 
Operative made a proposal for the note to be send to the management personnel 
of Theatre and Music State Association and the City Committee of the Bulgarian 
Communist Party.

 103.  Information about Plamen Dimov, orchestra member of the Chamber Orchestra, 
Bankya, Sofia, 19 July 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 147-149
Information about the origin of the musician was provided. He applied for a one-year 
specialization in Freiburg, Federal Republic of Germany. Given the information, a 
proposal was made not to allow the specialization, and for the case to inform the 
Regional Committee of the Bulgarian Communist Party and the Regional Committee 
of the Dimitrov Communist Youth Union.

 104.  Letter to the Head of First Main Directorate of State Security from the Deputy 
Head of Directorate 06 – State Security, Sofia, 8 November 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 124
Deputy Head of the Sixth Directorate of State Security informed the Head of First 
Main Directorate that in the Pioneer formation of the Philharmonic, who will travel 
to Mexico, the US and Switzerland will be included operative worker Iskra Topalska.

105.  Information about a visit of the Danube Sounds choir in Greece, manifestations 
of our choristers during their stay in Thessaloniki and Athens, Ruse 21 December 
1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 88-89 с гръб, л. 90
During the tour were detected meetings of the choristers with their relatives from 
Thessaloniki, receiving gifts and “unsound statements” of some of them. With this 
regards, preventing activities for these persons were scheduled as they were warned 
that they can get a ban to leave the country.

106.  Information about the Congress of the Union of Musicians, Sofia, 10 January 
1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 153 с гръб, 154
Information about the moods among the officials of the Union of Musicians before and 
during their congress. Data was received that that Prof. Neynski raised the question of 
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his stay (as a Chairman) to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 
but under certain conditions. Due to statements against L. Jivkova recorded on tape, 
the Secretary General was removed from the management personnel of the Union.

107.  Information on some relationships in the Symphony Orchestra of the Sofia 
Philharmonic, Sofia, 25 February 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 96 с гръб
The document states that the Chief Conductor of the orchestra Konstantin Iliev 
behave rudely with the orchestra members during rehearsals, created tension and 
bad psychological climate at work, resulting in a noticeable decline in the quality of 
the performances. It is noted that the behavior of the Chief Conductor was earlier 
reported to Sixth Directorate of State Security along with more information from the 
same agent.

108.  Information about the residence of the Symphony Orchestra of the Sofia 
Philharmonic in the Federal Republic of Germany and Poland, Sofia, 7 April 
1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 91 с гръб
It is reported that during the tour of the Symphony Orchestra of the Sofia Philharmonic 
in the Federal Republic of Germany and Poland, the oboist Georgi Zhelyazov met with 
the non-returnee Kapitanov. Another non-returnee, the ex-violist Bozduganov from 
Ruse, met with many orchestra members, too. In connection with this information, 
a task was given to the agent during his talks with the young orchestra members to 
clarify their opinion on various political issues, speeches, contacts and intentions to 
work abroad.

109.  Information on certain issues related to the organization and distribution of disco 
music, Sofia, 2 June 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 145-146 с гръб
It is noted that it is difficult to fully assess the existing“disco phenomenon”, but 
the finding that the disco was inserting into Bulgaria the highest percentage of 
“Westernization” of things was undeniable. The agent who prepared the report stated 
that it was necessary to cover the organizational aspects of the process and proposed 
for the Standing Committee of Spiritual Values   to the National Assembly to review his 
analysis of the problem related to the distribution of disco music in Bulgaria.

110.  Note from Lieutenant Valentin Nikolov, an intelligence officer from Division 02, 
Department 01 of the Sixth Directorate – State Security, 25 Sofia, June 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 156 с гръб, 157
The note contains information related to a consultative meeting held in Berlin between 
representatives of the management personnel of the National Committees for Music 
from the socialist countries to the Council of Music at UNESCO.
The source of the information expressed his concerns that, if due to inconsistency in 
the actions of the representatives of these countries China be admitted as a member of 
the Council, it would automatically weaken the role of Bulgaria in it.

111.  Letter from the Deputy Head of Sixth Directorate, State Security to the Head of 
International Relations Department at the Central Information and Organization 
Directorate within the Ministry of Interior, Sofia, 8 July 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 158
In connection with the held consultative meeting of representatives of national 
committees for music of the socialist countries to the Council of Music at UNESCO, 
the new applications for new members of the Executive Committee were discussed. 
The letter states that an information was acquired that one of the candidates - the 
Polish musicologist Jan Stashievski, besides the positions of the socialist countries, he 
would also defend his own beliefs, and that he would support the candidacy of China, 
despite the official policy of Poland on that matter.
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112.  Information about comments with regards to the Polish events of Virginia 
Atanasova and other musical figures, Sofia, 16 December 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 169 гръб, 170
Musicians posted abroad learn from the local media about the events in Poland. The 
choral conductor Virginia Atanasova, who returned from Spain, said that the Spanish 
TV has reported the threat of war in that region (the Polish-Soviet border). The agent 
was tasked to monitor and promptly report about the comments in the musical circles 
with regards to the Polish events and the Moscow meeting, and to to notify the relevant 
department of the Ministry of Interior about Atanasova.

113.  Information about Ivan Todorov - Secretary of the Union of Musicians, Sofia, 
19 January 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI – Л, а.е. 533, т. 1, л. 162 с гръб, 163
The source reported that the Secretary of the Union of Musicians, the Honored Artist 
Ivan Todorov, was one of the leaders of “Brannik”. His suspicions that the Brannik, 
then Honored Artist, was a covered communist member, sent in this organization to 
carry out sabotage, were not justified.

114.  Proposal for posting Major Ivan Nikolov - Head of State Security Department in 
the Tolbuhin District Directorate of the Ministry of Interior in Greece, Tolbuhin, 
5 July 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 5-6 
The proposal was made in connection with the participation of the Dobrudzha 
Ensemble for Folk Songs and Dances, Tolbuhin in the International Folklore Festival 
in Greece. The aim was the better securing of the group and clarifying the acts and 
behavior of the actors. The operational worker was concealed as a ballet dancer in 
the Dobrudzha Ensemble for Folk Songs and Dances, and his secondment was paid 
by the Sofia Concert Impresario Directorate.

115.  Proposal for inclusion of a State Security operative worker in the composition of 
the group traveling to Greece, Vratsa, 7 July 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 7
A group from the State Philharmonic Orchestra, Vratsa took part in a music festival 
in Greece. The Head of the District Directorate to the Ministry of Interior made a 
proposal in the composition of the group to be posted Captain Gergovski from 
Department 06 – State Security to secure the group. He was covered as an employee 
of the District Council for Culture.

116.  Proposal for inclusion of an operative worker in the group of the Academic Choir 
of Varna during the festival in Barcelona, Spain, Varna 8 July 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 10-11
The document states that the group from the Academic Choir departing for Spain 
was composed entirely of young people who were fragile in political and ideological 
terms. In order to prevent possible attempts of non-return on behalf of the ideological 
enemies form the West, it was suggested to include an operative worker from the 
Ministry of Interior, Varna in the group, whose secondment to be paid by the Academic 
Choir.

117.  Information about certain issues of the pop life in the country and the activity of 
Toncho Rusev as a musician and manager, Sofia, 12 September 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 195, л. 9-16
It specifies the main points of the “managerial” model created by the composer 
Toncho Rusev for leadership of the pop life in Bulgaria. As important problems were 
specified his conflicts with the groups “Shturtsite” and “Signal”, as well as the pop 
singer Lili Ivanova.
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118.  Information on comment from officials from the District Culture Council about 
the Pancho Vladigerov Music Days taking place in the town of Shumen, Shumen, 
24 October 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1584, л. 12
It is reported that officials from the District Culture Council discussed the Pancho 
Vladigerov Music Days held in Shumen. Their assessment of the event was very high, 
but the fact that much of the invited musicians were not involved in the music days 
raised bewilderment. 

119.  Information about an interest shown by a foreign citizen with respect to the 
composer Elena Karastoyanova, Sofia, 10 April 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1693, л. 12-14
The agent reported about a phone conversation held between the Bulgarian composer 
and unknown foreigner who asked her to buy the book “The Harmony” of Tchaikovsky. 
Karastoyanova was advised, in case of a new phone conversation, to accept a meeting 
with him, as the agent should immediately inform the operative worker to obtain data 
and get impr essions.

120.  Report from Senior Intelligence Officer Tenev, Department 06 of State Security 
within Sofia City Directorate of the Ministry of Interior about a meeting held 
with agent Kaloyan, Sofia, 11 June 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1А, а.е. 1693, л. 30-31
The report is addressed to the Head of Department 06 of State Security within Sofia 
City Directorate of the Ministry of Interior. It contains information about the upcoming 
tour of the Stefan Macedonion Drama Music Theater in the Union of Soviet Socialist 
Republics. It specifies the works that will be played, including the Cabaret show. The 
agent believed that it was extremely inappropriate for this work to be played in front 
of Soviet audience.
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МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО, ЗАСЕЧЕНИ 
В СВЕДЕНИЯТА ОТ ДОВЕРИТЕЛНИ ВРЪЗКИ 

И АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ  
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Петър Луканов – балетмайстор, безпартиен
Петър Петров – ръководител на оркестър „Русе“
Петър Петрунов – оркестрант от СДФ, протича по списъчния отчет на вражеския-
контингент
Петър Торнев – балетист в Софийската народна опера 
Пламен Димитров – балетист, безпартиен
Пламен Димов – оркестрант в Камерен оркестър, гр. Банкя 
Руслан Райчев – диригентът на оркестъра на Софийската народна опера 
„Сигнал“ – поп- рок група
Сийка Петрова – драматичен сопран, единствената в България Вагнерова певица
Симеон Щерев – преподавател в Българска държавна консерватория 
Стефка Берова – естрадна певица
„Тангра“ – вокално-инструментален състав 
Тончо Русев – композитор 
Тодор Костов – оперен певец във Варненската народна опера 
„Щурците“ – рок-група
Цветан Дякович – професор по пеене в Българска държавна консерватория, без-
партиен
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СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ 
СЪКРАЩЕНИЯ

БДК – Българска държавна консерватория

БНК – Български национален комитет

БНЦ – Български национален център към МТИ

БРТ – Българско радио и телевизия

ВНО – Варненска народна опера

В/КА – Вербовка на кандидат-агент

ДВ –    Доверителна връзка

ГДР – Германска демократична република

ГДБМ – Главна дирекция „ Българска музика“

ДЗ – Доброволен заявител

ГК – Градски комитет

ДЛ – Доверено лице

ДМТ – Драматично - музикален театър

ДО „ Българска музика“ – Държавно обединение „Българска музика“

ДО „ Театър и музика“ – Държавно обединение „ Театър и музика“

ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз

ДРНС –  Димитровски районен народен съвет

ЗЕГС – Закон за едрата градска собственост

ИР – Изменник на Родината

КДС – Комитет за държавна сигурност

КИК – Комитет за изкуство и култура

К.А. – Камерна агентура

КА – Кандидат - агент 

КК – Комитет за култура

КПКВЧ – Комитет за приятелство и културни връзки с чужбина 
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М „ Вихрен“ – Мероприятие за контрол върху личната и служебна кореспонденция

МТИ – Международен театрален институт към ЮНЕСКО 

НАТОБ – Национален академичен театър за опера и балет

ОАР – Обединена арабска република

ОНД – Оперативно-наблюдателно дело 

ОР – Оперативен работник

ОСК – Окръжен съвет по култура

ОУ на МВР – Окръжно управление на МВР

ПГУ – Първо главно управление на ДС

ПО – Партийна организация

РК – Районен комитет

СБХ – Съюз на българските художници

СГУ на МВР – Софийско главно управление на МВР

СИВ – Съветът за икономическа взаимопомощ

СМД – Съюз на музикалните дейци

СМИ – Средства за масова информация

СНО – Софийска народна опера

СО – Симфоничен оркестър

СО – Списъчен отчет

СФРЮ – Социалистическа федеративна република Югославия

ФРГ – Федерална република Германия

ЦИОУ – Централно информационно организационно управление

ЯК – Явочна квартира
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