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ÂÚÂÅÄÅÍÈÅ

Документалният сборник „Пражката пролет и Държавна сигурност“ е посветен 
на бурните чехословашки събития от 1968 г. и дейността на българските служби за 
сигурност в този период. Огромният обем архивни документи, свързани с темата, 
както и изключително подробната информация, която те съдържат, доказват тяхната 
активност и способност за реакция при специфична международна ситуация. 

При подбора на документите са използвани няколко фонда от Архива на Коми-
сията: Ф. 1 (Секретариат на МВР), Ф. 2 (Второ главно управление на ДС – Контра-
разузнаване), Ф. 3 (Трето управление на ДС – Военно контраразузнаване), Ф. 9 (Слу-
жебен архив на Първо главно управление – отдел ІV ДС), Ф. 24 (Световен младежки 
фестивал – София, 1968 г.), както и документи от Ф. І-Р (Национална разузнавателна 
служба), микрофилмирани документи на Служба „Военна информация“ и документи 
от Военноисторическия архив в гр. Велико Търново. Изследвани са над 2000 архивни 
единици от посочените фондове, от които в книжния вариант на изданието намират 
място 130 от тях. Предстоящото електронно издание на сборника ще съдържа много 
по-голям обем материали по темата.

В разнообразието от видове документи, преобладаващият брой са агентурните 
сведения, които дават информация за обстановката в Чехословакия не само по дни, 
но в моменти на особено напрежение – и по часове. Прецизността и аналитичността 
на тези сведения показват едно много добро ниво на информираност и подготовка на 
българските секретни сътрудници, действащи в Чехословакия. Погледът върху лич-
ните и работните дела на част от тях потвърждава тези наблюдения. На следващо мяс-
то по многочисленост се нареждат справките, информациите и докладните записки 
за събитията в Чехословакия, изпращани от секретните сътрудници, като и от други 
български длъжностни лица извън системата на Държавна сигурност. Немалък брой 
документи представляват и докладите до различни структури в Комитета за Държав-
на сигурност (КДС), както и плановете, мерките и задачите за работа, набелязвани от 
органите на КДС. Писма, рапорти, телеграми, декларации, комюникета и сведения, 
изпращани от доверителните връзки на КДС също намират място в документалното 
издание. 

Сред по-специфичните документи, включени в сборника, някои от които формал-
но не са документи на ДС, но според нас дават ценна информация за обстановката и 
развитието на процесите в Чехословакия, са: два броя бойни заповеди на Генералния 
щаб на БНА от 19 август 1968 г. за възлагане на задачи на два мотострелкови пол-
ка по събитията в Чехословакия (Ф. 24, ДВИА – гр. В Търново); бойно донесение 
от 12-и мотострелкови полк – КП Банска Бистрица от 7 септември 1968 г.; преводи 
от чешки език на листовки, призиви, обръщения, стихотворения и др., разпростра-
нявани в ЧССР по време на събитията от Пражката пролет; оценки на резултатите 
от съвместното сътрудничество между органите на КДС и чехословашкото Минис-
терство на вътрешните работи; преводи от унгарски език на документи, отнасящи 
се до западната реакция на събитията в Чехословакия и военната намеса там. Сред 
по-особените по вид документи, съдържащи важна информация са: паметна бележ-
ка от властите в Атина, получена в І политическа дирекция на българското МВнР с 
дата 25 януари 1969 г., която анализира положението на България в очите на запад-
ните държави след участието на страната във военната интервенция в Чехословакия; 
въпроси за обсъждане със съветската разведка – един изключително интересен до-
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кумент, свидетелстващ за тясното сътрудничество и координация между българските 
и съветските служби за сигурност; схема на връзките на д-р Кригел в болницата – 
ръкописен документ от архивите на КДС, прецизно илюстриращ контактите на че-
хословашкия политик.

Сборникът дава възможност да се добие представа и за политическото задкулисие 
от гледна точка на геостратегическите интереси, намерили своята проекция в актуал-
ната за този исторически период политическа координатна система „Изток–Запад“.

Материалите в сборника са публикувани фототипно и в хронологичен ред. С 
цел по-ясно да се представи предисторията на самата Пражка пролет и причини-
те, довели до нея, в сборника намират място и документи, датиращи от предходната 
1967 г. Също с идеята по-релефно да се откроят непосредствените резултати и пос-
ледствията от тези събития, са включени и документи от следващата 1969 г. При 
подбора на документите водещо е било желанието да се въведат в научно обръщение 
непознати и непубликувани досега документи, хвърлящи нова светлина върху бъл-
гарското отражение на Пражката пролет. За улеснение на читателите е съставен и 
списък с кратки анотации на всеки документ. 

При осъществяването на този проект имахме плодотворно партньорството с МВР. 
Изразяваме благодарността си към заместник-министър Веселин Вучков и работната 
група от Дирекция „Информация и архив“ на МВР в състав: Славчо Славчев, Мариа-
на Джамбова, Величка Велева и Красимира Калчева. Благодарим и на всички служи-
тели от администрацията на Комисията, чиято работа по подготовката на сборника 
направи възможно издаването му в предвидения срок.

    Георги Георгиев
    Тодор Трифонов
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INTRODUCTION

The Prague Spring and State Security chronicles the tumultuous year of 1968 in 
Czechoslovakia and the activities of Bulgarian Secret Services in the period. The vast body 
of material offers a detailed and comprehensive evidence of their active interest and reaction 
capacity to deal with specifi c international situations.

The selection of documents draws from a number of archival funds of the Committee: 
F. 1 (Secretariat of the Ministry of the Interior), F. 2 (Second Main Directorate of the 
SS – Counter-Intelligence), F. 3 (Third Directorate of the SS – Military Counter-Intelligence), 
F. 9 (First Main Directorate of the SS – Department ІV), F. 24 (World Youth Festival – 
Sofi a, 1968), F. І-R (National Intelligence Service), microfi lm documents of the Military 
Information Service and records of the Military Historical Archive in the city of Veliko 
Tarnovo. Over 2 000 archival units have been surveyed, 130 of which made their way to 
the paper version of the publication. The upcoming electronic edition of this collection will 
offer an even more comprehensive volume of archival material.

The rich assortment of documents keeps a chronicle of Czechoslovakian events on a daily 
and even hourly basis according to the requirements of the situation. The meticulous accuracy 
and analytical nature of reporting demonstrates an excellent level of awareness and training 
of Bulgarian secret collaborators operating in Czechoslovakia, an observation confi rmed by 
the content of their personal and operational fi les. While the bulk of material is agent reports 
there are suffi cient numbers of inquiries, information documents and memoranda originating 
from secret collaborators and Bulgarian offi cials external to the State Security system. A 
considerable number of records are reports intended for different structures of the Committee 
for State Security (CSS), plans, measures and operational tasks within the competence of CSS 
bodies. Due attention is given to additional documents such as letters, telegrams, declarations, 
communiquйs and messages from confi dential contacts of the CSS. 

The collection includes a few selected documents sourced from bodies outside the State 
Security system considered to be valuable information resources regarding the political 
situation and developments in Czechoslovakia: orders for military action issued to two 
APC infantry regiments by the General Staff of the BNA on 19 August 1968 (F. 24, SMHA 
in the city of V. Tarnovo); a brief action report from the 12 APC Infantry Regiment – 
Commandant’s offi ce in Banskб Bystrice, of 7 September 1968; translations from the Czech 
language of leafl ets, petitions, addresses, poems, etc. distributed in the CSSR during the 
Prague Spring events; assessments of the results of mutual cooperation between CSS bodies 
and the Czechoslovakian Ministry of the Interior; translations from the Hungarian language 
of documents concerning the Western response to the military intervention and events in 
Czechoslovakia. Due signifi cance is given to rather specifi c documents of relevance such 
as: a memorandum from the authorities in Athens to the First Political Directorate of the 
Bulgarian MFA of 25 January 1969, analysing Western response to Bulgarian participation 
in the military intervention in the CSSR; a list of questions to be discussed with the Soviet 
intelligence services – a remarkable record of the close cooperation and coordination 
between Bulgarian and Soviet security agencies; a handwritten detailed diagram of the 
contacts of Dr. Kriegel at the hospital.

The collection offers a closer look behind the political curtain into geostrategic interests 
circulating in the period’s dominant political reference system based on the notions of 
“East” and “West”.
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This phototype edition comprises archive materials published in a chronological order. 
For an extensive look at the background and pre-history of the Prague Spring, and for an 
insight into the immediate results and consequences thereof attention is paid to documents 
from the years preceding and following the events, 1967 and 1969 respectively. Selection 
was made with the key intention to present to the public unpublished or little known 
documents that may provide researchers with insight on lesser-known aspects of Prague 
Spring’s impact on Bulgaria. With a view to enhanced comprehension, a list has been 
prepared of short descriptive annotations for individual documents. 

This collection would not have been possible without the kind support of the Ministry 
of the Interior. We extend our thanks to Deputy Minister Veselin Vuchkov and all members 
of the working group at the Ministry’s Information and Archive Directorate: Slavcho 
Slavchev, Mariana Dzhambova, Velichka Veleva and Krasimira Kalcheva. We would like 
to personally thank all staff members of the Committee for their contribution to the timely 
completion of this project.

     Georgi Georgiev
    Todor Trifonov
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ÏÐÅÄÃÎÂÎÐ

Д-р Румяна МАРИНОВА-ХРИСТИДИ

ОТРАЖЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ НА „ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ’68“

Събитията от 1968 г. разделят историята на Източния блок на две части – преди и 
след „Пражката пролет‘68“. Опитът на ЧКП от 1968 г. за реформи отгоре на система-
та на държавния социализъм от съветски тип е прекъснат драстично от интервенци-
ята на войските на петте държави от Варшавския договор, което нанася непоправим 
удар върху вярата на източноевропейците в предимствата на тяхното общество, обя-
вило за своя цел социалната справедливост.

Темата за българските реакции на процесите, развиващи се в съюзна Чехосло-
вакия, е добре разработена в българската историография. По тази проблематика са 
писали историците Искра Баева1, Владимир Мигев2, Теодоричка Готовска–Хенце3, 
Йордан Баев4. Въз основа на тези изследвания може да се проследят ролята на Бълга-
рия в съдбата на „Пражката пролет“, начинът на вземане на политическите решения, 
политическите дилеми, обществените реакции.

Разнопосочна е реакцията и на българското общество и на властта, олицетво-
рявани преди всичко от ръководството на БКП, на реформите, които от началото на 
1968 г. се извършват в ЧКП и в Чехословакия. До 1967 г. България вече е успяла да се 
превърне в най-близък и верен съюзник („сателит“) на Съветския съюз – усилия за 
това полагат Георги Димитров и Вълко Червенков, но в най-пълна степен тази стра-
тегия се развива при управлението на Тодор Живков. Твърдата просъветска линия на 
България обаче съвсем не означава априорно отхвърляне на реформите, особено в 

1 Баева, И. България и „Пражката пролет“ 1968 г. – Политически изследвания, 1993, кн. 1, Le 
„Printemps de Prague” de 1968 et la „Révolution de velours“ de 1989, vus depuis la Bulgarie. – Revue 
d’Europe Centrale, t. I, no. 2, 1993, 197–212; 78–89; Ролята на българския печат в Пражката пролет 1968 г. 
Българската журналистика 160 години. Минало – настояще – перспективи. Научни студии, статии, 
съобщения. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2006, 225–235; 1968 година – кризисна за Източния 
блок. – Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva., 2006, кн. 1–2, 
94–112; Митовете за и около „Пражката пролет`68“. – В: История в преход. Сборник в чест на 60-го-
дишнината на проф. дин Драгомир Драганов. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 2008, 181–193; Правенето 
на герои и антигерои в историята на Източна Европа – по примера на Пражката пролет`68. – В: Извес-
тия на Българското историческо дружество. Т. 40, ИИ при БАН, С., 2008, 247–262; Bulgarien – der treue 
Vasall des Kreml. – In: Stefan Karner, Natalia Tomilina, Aleksander Tschubarjan. Preger Fruehling. Das 
internationale Krisenjahr 1968. 1. Beitrage. Kriegfolgen-Forschung, Boehlau Verlag Koeln Weimar Wien, 
2008, 461–479; 1968 година – повратна за Източна Европа. – В: 1968 – Fourty Years later. Београд, 
2008, 27–50; Мястото на „Пражката пролет`68“ в международните отношения. – Минало, 2009, 
кн. 1, 82–95; Ролята на „Пражката пролет`68“ за еманципацията на българското общество. – В: Чехи 
в България. Ролята на чешкото присъствие в българското национално възраждане. С., 2009, 23–40; 
Болгария – преданный васал Кремля. – В: „Пражская весна“. Международный кризис 1968 года. Ис-
следования. Международный фонд Демократия. „Россия ХХ век“, Москва, 2010, 191–206; Участието 
на български военни части в интервенцията в Чехословакия през 1968 г. – военна или политическа 
операция? – Военноисторически сборник, кн. 1, 2011, 101–110.

2 Мигев, Вл. Пражката пролет `68 и България. С., 2005.
3 Готовска-Хенце, Т. „И брат брата не позна“ – комунисти и социалдемократи по време на 

Пражката пролет. – Минало, кн. 1, 2001, 92–95.
4 Баев, Й. Военнополитическите конфликти след Втората световна война и България. С., 1995; 

Системата за европейска сигурност и Балканите в годините на Студената война. С., 2010.
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областта на икономиката. В средата на 60-те години и България, както и останалите 
страни в региона, се обръща към реформи на икономическия модел, тъй като усеща, 
че индустриализацията по съветски модел е изчерпала своите възможности.

Подготвяните в България реформи вървят в синхрон с чехословашките, но когато 
през пролеттта на 1968 г. чехословашката еволюция започва да предизвиква опасе-
ния сред съседните социалистически страни и най-вече – в Съветския съюз, в при-
ятелските отношения между България и Чехословакия настъпва видимо охлаждане. 
В крайна сметка желанието на България да върви редом със Съветския съюз взема 
връх и така се стига до участието на България в интервенцията на Варшавския до-
говор от 21 август 1968 г., въпреки че няма обща граница с Чехословакия (другите 
четири интервентки имат такава граница). Липсата на обща граница и подобието в 
подготвяните икономически реформи не пречи на българското ръководство да участ-
ва активно и в обсъжданията на „чехословашкия проблем“ в Източния блок.

*  *  *
Българските дипломати в Чехословакия внимателно следят започналите още през 

1967 г. политически промени в Чехословакия. Указание за това те получават не само 
от Министерството на външните работи, а и от ЦК на БКП. Българският посланик в 
Прага Стайко Неделчев предупреждава и за нарастващото обществено недоволство 
в Чехословакия, провокирано от изключването от ЧКП на писателите Лудвик Вацу-
лик, Иван Клима и Антонин Лим и за отнемането на в. „Лидове новини” от Съюза 
на писателите. Още по-голям интерес в ЦК на БКП предизвикват информациите за 
пленумите на ЦК на ЧКП през октомври и декември и за посещението на съветския 
лидер Брежнев, чиято цел е „да помирява чехословашките другари“. През декември 
1967 г. шифрограмите на посланика от Прага вече са адресирани директно до Тодор 
Живков и са посветени почти изцяло на кризата в ръководството на ЧКП. Очевидно 
е, че българските симпатии са на страната на критикувания и в крайна сметка отстра-
нен от ръководството на ЦК на ЧКП Антонин Новотни. Българското ръководство се 
успокоява, след като в началото на януари пленумът на ЦК на ЧКП отстранява Анто-
нин Новотни от ръководството на ЧКП и го заменя със словака Александър Дубчек. 
Получаваните от Прага сведения говорят, че новото ръководство продължава линия-
та „за единство и братство на Чехословакия със СССР и КПСС и социалистическия 
лагер и за укрепване на международното комунистическо движение”.

Идването на власт на Александър Дубчек се оказва не край, а начало на проме-
ните в Чехословакия. Много скоро привърженици на реформите заемат основните 
държавни постове: ген. Лудвик Свобода става президент, инж. Олдржих Черник – 
министър-председател, Йозеф Смърковски – председател на Националното събра-
ние. По този повод е свикана първата международна среща на страните от Варшав-
ския договор, която обсъжда положението в Чехословакия. На срещата в Дрезден на 
23 март 1968 г. Тодор Живков не присъства, тъй като е на официално посещение 
в Турция, но има българска делегация. Обсъждането на „чехословашкия въпрос“ в 
Дрезден става в присъствието на чехословашките представители, което им дава въз-
можност да защитят своите реформи. В историческата литература са широко извест-
ни резките критики към чехите и словаците, отправени от полския лидер Владислав 
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Гомулка и от източногерманския Валтер Улбрихт. Българските представители – Стан-
ко Тодоров, Живко Живков и Апостол Пашев, предпочитат да не заемат категорична 
позиция. Основната задача на българските представители в Дрезден е да проследят 
обсъжданията и да ги представят възможно най-пълно пред българското ръковод-
ство, за да може то да определи отношението си към чехословашките реформи. Това 
става на пленум на ЦК на БКП на 29 март 1968 г., след завръщането на Живков от 
Турция. Изказванията на пленума илюстрират причината за загрижеността на „брат-
ските“ комунистически партии от събитията в Чехословакия, че може да изпуснат 
контрола върху интелигенцията. Действително през 1968 г. и в България студенти и 
преподаватели поставят под въпрос такива основни за властта положения като: ръ-
ководната роля на партията, специфичната цензура, правото на свободна творческа 
изява. Несъмнено обаче, най-голямо значение за определянето на българската пози-
ция към „Пражката пролет“ има Тодор Живков. Той заявява, че трябва да се направи 
всичко възможно, в това число да се рискува, но да не се позволи в Чехословакия да 
се развихри „контрареволюция“. Позицията на Живков потвърждава не само поло-
жението на България като най-верен сателит на Москва, но консервативните нагласи 
в ръководството на БКП.

Опитът за демократизация в Чехословакия оказва влияние върху българското об-
щество в две посоки. Едната се изразява в раздвижването сред интелигенцията. Под 
влияние на идващите от Чехословакия вести през 1968 г. българската интелигенция 
създава нови печатни издания (такъв е вестник „Литературни новини“) и дискусион-
ни клубове (главно сред студентите). В другата посока са действията на държавното 
ръководство. Тодор Живков, който е едновременно министър-председател и първи 
секретар на ЦК на БКП, има възможност да избира между двете позиции – следва-
нето на чехословашките икономически и политически реформи или предпазването 
от последиците им. Въпреки икономическата логика, която диктува продължаване 
на реформите, Живков не се колебае да ги спре, защото ставащото в Чехословакия 
изглежда много по-опасно за системата. Още на 26 март 1968 г. Политбюро на ЦК на 
БКП взема решение, с което налага строга цензура върху отразяването на ставащото 
в „братска“ Чехословакия.

При нарастваща враждебност на българското политическо ръководство към ре-
формите в Чехословакия е осъществено официалното посещение на Тодор Живков в 
Чехословакия. То е посветено на подписване на нов Договор за дружба, сътрудниче-
ство и взаимопомощ. Посещението е договорено за 23–26 април 1968 г. и е използва-
но от Тодор Живков, за да добие лични впечатления за ставащото в Чехословакия и 
най-вече за водещите чехословашки фигури. Срещата на Живков с Дубчек е проведе-
на на 23 април, още в първия ден на посещението. Тя е първа за двамата. Дубчек под-
робно обяснява неизбежността на реформите, предизвикани от вътрешнопартийните 
и обществените проблеми и защитава изцяло персоналните промени и новата Про-
грама за действие на ЧКП. Живков още в началото на разговора заявява убеждението 
си, че чехословашките реформи не са нищо повече от повторение на събитията от 
1956 г. Разговорът между българските и чехословашките политици показва, че те 
говорят на различни езици, а само си дават вид, че говорят едно и също.

Две седмици след посещението на Тодор Живков в Чехословакия съветският 
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лидер Леонид Брежнев кани в Москва четирима източноевропейски лидери за раз-
говори по „чехословашкия проблем“. На 8 май Тодор Живков, Янош Кадар, Валтер 
Улбрихт и Владислав Гомулка пристигат, за да обсъдят международното положение 
и проблемите на комунистическото движение. За разлика от срещата в Дрезден об-
съждането на положението в Чехословакия и действията на ЧКП става без чехосло-
вашките представители. Политическият резултат от срещата на петимата партийни 
лидери в Москва е новата международна среща във Варшава, на която е поканена и 
ЧКП. Поканата е обсъдена от Президиума на ЦК на ЧКП на 12 юли, но не е приета 
заради обществените подозрения в Чехословакия, че ръководството на ЧКП е склон-
но към съглашателство с Москва. Отказът на ЧКП не отменя планираната среща, 
а затвърждава единството на петте комунистически партии – съветската, полската, 
източногерманската, унгарската и българската.

Варшавската среща на ръководителите на петте комунистически партии (14–15 
юли 1968 г.) е проведена след появата на манифеста „Две хиляди думи“ на Вац-
лав Вацулик, който предупреждава чехословашкото общество за опасностите пред 
реформите. Във Варшава представителите на петте партии разглеждат „Пражката 
пролет“ от гледна точка на опасното влияние на реформите в собствените им страни. 
Позицията на Тодор Живков е, че това не е вътрешен чехословашки въпрос, а засяга 
цялата социалистическа общност, затова е необходима решителна намеса в Чехос-
ловакия. Официалният резултат от Варшавската среща е Писмото на петте комунис-
тически и работнически партии до ЦК на ЧКП. То предизвиква негативна реакция 
не само по света, а и в Чехословакия. Варшавската среща демонстрира, че чехите и 
словаците няма да бъдат оставени да осъществяват реформите си.

Лятото на 1968 г. в Източна Европа е изпълнено със събития. В България най-
важното международно събитие е откритият на 28 юли в София Девети междунаро-
ден фестивал на младежта и студентите. Още при подготовката му българските ор-
ганизатори се тревожат за влиянието, което членовете на чехословашката делегация 
могат да окажат върху българската младеж. Затова те следят състава на чехословаш-
ката делегация и отправят критика към чехословашките представители, че използват 
фестивала, за да популяризират политиката на новото чехословашко ръководство. Те 
са наблюдавани внимателно и от българските служби за сигурност.

В началото на август 1968 г. в хода на чехословашките реформи отново се на-
месват петте страни от Варшавския договор. След двустранната среща на 1 август 
между представители на КПСС и ЧКП в Черна на Тиса, на 3 август в Братислава се 
срещат представители на комунистическите партии от петте страни с ръководството 
на ЧКП. Позицията на българската делегация е в пълно съгласие с вижданията на 
останалите четири и подкрепя официалното комюнике. В следващите дни на август 
интересът е насочен вече не към политическите преговори, а към подготовката на 
военната интервенция. Тъй като България няма пряка граница с Чехословакия, тя 
подготвя два мотострелкови полка – Елховският и Маришкият, с 2164 души личен 
състав за включване в съветските войски. На 21 юли полковете са закарани до воен-
номорската база Атия (южно от Бургас), откъдето са качени на съветски военнотран-
спортни кораби и откарани в Западна Украйна, на границата с Чехословакия. В 
нощта на 20 срещу 21 август те са вдигнати по тревога и достигат до Банска Бис-
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трица в Словакия, където охраняват местния ретранслатор и пътя за град Зволен. 
Повече от месец след началото на интервенцията българският военен министър арм. 
ген. Добри Джуров докладва пред Политбюро на ЦК на БКП за българското участие, 
като изнася конкретна информация и за съпротивата на словаците – те организират 
барикади по пътищата, замерят колоната с камъни, създават нелегални организации 
и изразяват несъгласие с интервенцията в пресата. Българските войски дават една 
жертва – мл. серж. Николай Цветков Николов убит на 9 септември 1968 г., когато 
се е опитал на автостоп да стигне до Карлови Вари. Двама български войници Кон-
стантин Петров Стоянов и Петър Димитров Иванов се опитват да избягат и да се 
присъединят към чехословашката съпротива, но са заловени. Съветската оценка за 
българското участие в интервенцията се изразява в награждаването на почти една 
осма (250 войници и офицери) от двата полка с ордени.

Официалните сведения, които българското политическо ръководство получава 
от Прага, както и реакцията на чехословашкото посолство в София показват, че не 
само обикновените чехи и словаци, но и представителите на ЧССР и ЧКП се про-
тивопоставят на интервенцията. За разминаването между предварителните намере-
ния и реалностите говори и това, че българските вестници са принудени да сменят 
заглавията на съобщенията си за интервенцията, след като интервентите не успяват 
да създадат ново чехословашко правителство, готово да поеме отговорността за по-
канването на войските на ОВД . Пропагандните центрове в България полагат голе-
ми усилия да защитят военната намеса, но настроенията в българското общество 
са съвсем различни. За хората, които са приветствали чехословашките реформи с 
надеждата, че извоюваните от чехите и словаците свободи ще се пренесат и в Бълга-
рия, интервенцията означава край на тази перспектива. Не всички българи избират 
пасивната съпротива, намират се и такива, които са готови да се противопоставят. 
Правят го чрез словото. Това са предимно преподаватели и студенти от Софийския 
университет, както и отделни интелуктуалци.

В заключение бихме могли да се съгласим с оценката на историка Искра Баева, 
че българската реакция на „Пражката пролет‘68“ е официална и неофициална, като 
двете са коренно противоположни. Официалната осъжда чехословашките реформи 
и подкрепя военната интервенция за спирането им, докато неофициалната е съпри-
частна с реформите и се надява на техния успех, за да бъдат разширени правата и 
свободите и на българските граждани. Независимо от тези различия, в Чехословакия 
и по света става известна само официалната позиция, която поставя България в гру-
пата на консервативните и послушни на Съветския съюз страни.
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PREFACE

Rumiana MARINOVA-CHRISTIDI , Ph. D.

THE PRAGUE SPRING OF 1968 AND ITS IMPACT ON BULGARIA

The events of 1968 divided Eastern Bloc history into two eras: before and after the Prague 
Spring. CPCz’s attempt at reforming the Soviet type state-socialist system from the top was 
cut short by the military intervention of the fi ve Warsaw Pact nations, an act that shook the 
confi dence of East Еuropeans in the benefi ts of their society and the agenda of social justice.

Bulgarian reaction to the Czechoslovak developments has long been a focus of national 
historical geography. A number of historians have tackled the subject. The research works 
of Iskra Baeva1, Vladimir Migev2, Teodorichka Gotovska–Henze3, Jordan Baev4 provide 
reference for tracing Bulgaria’s role in the fate of the Prague Spring, the manner of political 
decision-making, political dilemmas and public response.

The reforms taking place in the CPCz and Czechoslovakia early in 1968 gave rise to 
divergent responses from Bulgarian people and from political power fi gures at the BCP. 
By 1967 Bulgaria had already established itself as the closest and most loyal Soviet ally 
(satellite). While inspired by its architects, Georgi Dimitrov and Valko Chervenkov, the 
process reached its peak during the rule of Todor Zhivkov. The fi rm pro-Soviet policy 
of Bulgarian communists, however, did not reject a priori the idea of reform especially 
in the sphere of economy. In the middle of the 1960s Bulgaria and other countries in the 
region began to question the further effectiveness of the Soviet model of industrialisation. 
Economic model reform was in order.

1 Baeva, I. Bulgaria and the Prague Spring of 1968. The Political Studies Journal, 1993, Book 1, Le 
“Printemps de Prague” de 1968 et la “Révolution de velours” de 1989, vus depuis la Bulgarie. Revue d’Europe 
Centrale, Vol. I, No. 2, 1993, 197–212; 78–89; The Role of the Bulgarian Press in the Prague Spring of 1968. 
160 Years of Bulgarian Journalism: Past, Present, Perspectives. Scientifi c studies, articles, communications. 
Sv. Kliment Ohridski University Press. Sofi a, 2006, 225–235; 1968: The Year of Crisis in the Eastern Bloc. 
Bulgarian Historical Review. Studia In Honorem Professoris Virginiae Paskaleva, 2006, Book 1–2, 94–112; 
The Myths of the Prague Spring of 1968. In: History in Transition. Collection in honour of the 60th anniversary 
of Prof. Dragomir Draganov, DSc. Sv. Kl. Ohridski University Press. Sofi a, 2008, 181–193; Creation of 
Heroes and Anti-Heroes in Eastern European History by the Example of the Prague Spring of 1968. In: 
Reports of the Bulgarian Historical Society. Vol. 40, Institute of Economics at the BAS. Sofi a, 2008, 247–262; 
Bulgarien – der treue Vasall des Kreml. In: Stefan Karner, Natalia Tomilina, Aleksander Tschubarjan. Preger 
Fruehling. Das internationale Krisenjahr 1968. 1. Beitrage. Kriegfolgen-Forschung, Boehlau Verlag Koeln 
/Weimar/Wien, 2008, 461–479; 1968: The Turning Point for Eastern Europe. In: 1968 – Fourty Years Later. 
Beograd, 2008, 27–50; The Place of Prague Spring `68 in International Relations. Past Journal, 2009, Book 
1, 82–95; The Role of Prague Spring`68 for the Emancipation of Bulgarian Society. In: Czechs in Bulgaria. 
The Role of Czech Presence in Bulgarian National Revival. Sofi a, 2009, 23–40; Болгария – преданный 
васал Кремля. In: Пражская весна. Международный кризис 1968 года. Исследования. Международный 
фонд Демократия. Россия ХХ век. Moscow, 2010, 191–206; Bulgarian Military Participation in the 1968 
Intervention in Czechoslovakia: A Military or Political Operation? Military Historical Collection, Book 1, 
2011, 101–110.

2 Migev, Vl. The Prague Spring ‘68 and Bulgaria. Sofi a, 2005.
3 Gotovska-Henze, T. “Brothers didn’t Recognize Each Other…”: Communists and Social Democrats 

during the Prague Spring. Past Journal, Book 1, 2001, 92–95.
4 Baev, J. Bulgaria and the Political and Military Confl icts in the Post World War II Era. Sofi a, 1995; 

The European Security System and the Balkans in the Cold War Years. Sofi a, 2010.
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Bulgarian reforms kept in line with Czechoslovakian developments. However, in the 
wake of the spring of 1968, Czechoslovakian evolution raised the anxiety of neighbouring 
socialist countries, the Soviet Union in particular, causing a strain in relations between 
Bulgaria and Czechoslovakia. Determined to adhere to Soviet strategy and despite being 
the only non-bordering country to the CSSR Bulgaria joined the Warsaw Pact military 
intervention on 21 August 1968. Notwithstanding the lack of a common border between the 
two countries, and despite the fact that similar economic reforms were under preparation in 
Bulgaria, leadership fi gures did not shy from discussions of the “Czechoslovak problem”.

*  *  *

Acting upon instructions from the Ministry of Foreign Affairs and the CC BCP Bulgarian 
diplomats in Czechoslovakia carefully monitored the political changes in the country taking 
place as early as 1967. Alarming reports were being received from Stayko Nedelchev, 
Bulgarian Ambassador in Prague, on the growing public discontent in Czechoslovakia 
provoked by the decision to oust the writers Ludvнk Vaculнk, Ivan Klima and Antonin 
Lim from the CPCz, and to deprive the Writer’s Union from its daily Lidovй Noviny (The 
People’s Paper). The news of the October and December plenums of the CC CPCz, and 
Soviet leader Brezhnev’s visit to the country with the aim to “reconcile the Czechoslovak 
comrades” were matters of an even greater interest to the CC BCP. In December 1967 
ciphergrams by the Ambassador in Prague were addressed directly to Todor Zhivkov, and 
correspondence was almost entirely restricted to matters pertaining to the CPCz party 
leadership crisis. Bulgarian leanings were on the side of Antonнn Novotnэ who had been 
severely criticised and ultimately voted out of the communist party’s central committee. 
Bulgarian party leadership’s concerns subsided after the Plenum of the CC CPCz early in 
January when the Slovak Alexander Dubček replaced Novotnэ as First Secretary of the 
communist party. Reports from Prague reaffi rmed the new leadership’s return to the agenda 
of “unity and comradeship between Czechoslovakia and the USSR, CPSU and the socialist 
camp, and strengthening the international communist movement”.

Although initially intended to stifl e reforms, Dubček’s election heralded the beginning 
of change in Czechoslovakia. Before long the key government positions of President, Prime 
Minister and Chairperson of the National Assembly were occupied by reform supporters: 
Gen. Ludvik Svoboda, Eng. Oldřich Černík and Josef Smrkovskэ, respectively. The 
Czechoslovak experiment prompted Bloc leaders to call the fi rst international meeting of 
the Warsaw Pact countries held on 23 March 1968 in Dresden. In the middle of his offi cial 
visit to Turkey Todor Zhivkov was unable to attend, but Bulgarian delegation took part 
in the discussions of “the Czechoslovak problem”. Czechoslovakian representatives were 
invited to the Dresden conference to speak up in support of the reforms taking place in their 
country. Historical records remember the torrent of condemnation addressed at the Czechs 
and the Slovaks. The harshest criticism came from the Polish leader Władysław Gomułka 
and East German leader Walter Ulbricht. Bulgarian representatives Stanko Todorov, Zhivko 
Zhivkov and Apostol Pashev refrained from taking a categorical stand. They were dispatched 
to Dresden with the main task to observe and present a detailed report to Bulgarian party 
leadership. Upon Zhivkov’s return from Turkey on 29 March 1968 the Plenum of the CC 
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BCP gathered to formulate an offi cial opinion concerning reforms in Czechoslovakia. 
Statements made at the Plenum shared the main concern of “fraternal” communist parties: 
losing control over the intellectuals. Indeed, in 1968, it was precisely Bulgarian students 
and educators who began to question basic postulates of the system such as the leading 
role of the party, the distinctive censorship, the lack of freedom of artistic expression. 
In his closing statement Todor Zhivkov called for prevention of “counter-revolution” in 
Czechoslovakia at any cost and at the price of risk-taking, if necessary. It was a declaration 
of Bulgaria’s role as Moscow’s most loyal satellite and a statement of the conservative 
nature of leadership in the communist party.

Czechoslovakian attempt at democratisation had a two-fold impact on Bulgarian 
society. On the one hand, it stirred the intellectual community. News of the events of 
1968 inspired the birth of new printed publications such as the Literature News newspaper 
and student discussion clubs. On the other hand, it urged decision-making on the political 
level. Todor Zhivkov, Prime Minister and First Secretary of the CC BCP, faced a two-
option choice: to follow in the steps of Czechoslovak economic and political reform 
or to avoid the consequences thereof. In disregard of economic logic which demanded 
continuation of the reforms, and anxious about the safety of the political system in the 
light of Czechoslovakian events Zhivkov did not hesitate to bring reforms to a halt. On 26 
March 1968 CC BCP’s Politburo applied heavy censorship to fi lter news from “fraternal” 
Czechoslovakia according to its own agenda.

It was in this context of growing animosity of Bulgarian political leadership towards 
reforms in Czechoslovakia that Zhivkov’s offi cial visit to the country was arranged. The 
visit was scheduled to take place 23-26 April 1968. Apart from its formal purpose, the 
signing of a new Agreement of Friendship, Cooperation, and Mutual Assistance, Zhivkov 
had an agenda of his own: to collect fi rst-hand impressions of Czechoslovak events and 
leading state fi gures. The initial day of the visit was intended to host the fi rst meeting 
between leaders Zhivkov and Dubček. The latter expressed in detail his conviction about 
the inevitability of the reform due to processes taking place both within the party and 
society, and fi rmly backed personnel changes made and the new Action Plan adopted by 
the CPCz. Zhivkov, on the other hand, had come with his mind made up. He immediately 
stated his confi dence that Czechoslovakian reforms were merely an echo of the events in 
1956. It was a make-believe exchange where agreement was but an empty shell lost in an 
imitation of political discourse.

On 8 May, two weeks after Zhivkov’s Czechoslovakian visit, a meeting of party heads 
was held, this time in Moscow and without Czechoslovakian participation. Soviet leader 
Leonid Brezhnev summoned the four East European leaders Todor Zhivkov, Jбnos Kбdбr, 
Walter Ulbricht and Władysław Gomułka to tackle the “Czechoslovakian problem” and 
to discuss the international situation and problems facing the communist movement. The 
summit of the fi ve adopted a decision to hold a new international meeting in Warsaw with 
the participation of the CPCz. To avoid public suspicions of compliance with Moscow’s 
demands CC CPCz Presidium declined the invitation on 12 July. CPCz refusal of 
participation did little but to reinforce the unity of the fi ve communist parties of the Soviet 
Union, Poland, East Germany, Hungary and Bulgaria.

The Warsaw meeting of the fi ve fraternal parties of 14-15 July 1968 had been triggered 
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by Vaclav Vaculik’s Two Thousand Words Manifesto warning the Czechoslovakian society 
of the dangers facing the reform process. Alarmed by what they saw as a dangerous precedent 
for reform in their own countries the fi ve participants recognised the Prague Spring events 
as an unsafe phenomenon. Todor Zhivkov insisted that the Czechoslovakian question was 
no longer a national problem, but a threat to the entire socialist community, thus requiring 
decisive action. The Letter of the Five Communist and Workers’ Parties to the CC CPCz, 
the offi cial output of the meeting, provoked a negative reaction in Czechoslovakia and 
the world over. The Warsaw meeting had made a clear statement that the Czechs and the 
Slovaks would not be allowed reforms that question ideological principles.

During the tumultuous East European summer of 1968 Bulgaria hosted its most 
signifi cant international event for the year, the Ninth World Youth and Student Festival whose 
opening ceremony took place on 28 July in Sofi a. The possible Czechoslovak infl uence on 
Bulgarian youth was an early matter of concern for organisers of the event. Members of 
the visiting delegation were kept under scrutiny by Bulgarian secret services. Bulgarians 
closely monitored the composition of the Czechoslovakian delegation which faced criticism 
for taking advantage of the festival to promote their new political platform. 

In the beginning of August 1968 the fi ve Warsaw Pact countries once again interfered 
in Czechoslovakian domestic affairs. The bilateral meeting between representatives of the 
CPSU and the CPCz of 1 August in Chorna Tysa was followed by a meeting in Bratislava 
on 3 August between the party leaderships of the fi ve pact members and the CPCz. The 
offi cial communiquй of the meeting was jointly signed by all fi ve consenting parties. In the 
remaining days of August the focus of interest shifted from political negotiations to military 
intervention planning. A non-bordering country Bulgaria had undertaken to provide two 
APC infantry regiments, Elhovski and Marishki, with a total staff of 2164 to join the Soviet 
military forces. On 21 July the regiments were transported to Atia naval base south of 
Burgas, and subsequently brought to the Ukrainian SSR’s border with Czechoslovakia by 
Soviet military cargo ships. On the night of 20-21 August Bulgarian forces were pressed 
into service and dispatched to the Slovak town of Banskб Bystrice to ensure the security 
of the local radio and telegraph offi ce and the road to the town of Zvolen. More than a 
month into the intervention the National Defence Minister, Army General Dobri Dzhurov, 
reported to the CC BCP Politburo on the progress of the allied operation and on the 
strength of the Czech resistance: the regiments encountered road barricades; a huge crowd 
of people attacked the column by throwing stones at it; underground counter-revolutionary 
organisations were found; the hostile attitude towards the Allied Forces was expressed in 
a series of materials published in the local press. One loss was reported of Jr. Sgt. Nikolay 
Tsvetkov Nikolov murdered on 9 September 1968 on his way to the town of Karlovi Vari. 
According to reports there were two cases of absence without leave in an attempt to join 
the resistance. The desertions of Private Konstantin Petrov Stoyanov and Private Petar 
Dimitrov Ivanov were discovered and prevented. The Soviet Command listed 250 soldiers 
and offi cers, nearly one eight of the military personnel, to be decorated with Soviet medals 
for faultless execution of the assigned tasks.

According to offi cial sources in Prague and the reaction of the Czechoslovak Embassy 
in Sofi a both the Czech and Slovak population and CSSR and CPCz offi cials opposed 
the intervention. Post-invasion Czechoslovakian reality did not turn out as planned. Тhe 
Bulgarian propaganda machine was caught in the gap between intentions and reality. Pre-
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prepared newspaper headlines were changed on the go since the Allies failed to install a 
new Czechoslovakian government willing to justify the so called Warsaw Pact intervention 
by invitation. As hard as domestic propaganda centres tried to validate military intervention 
the attitudes and sentiments of the Bulgarian people spoke to the contrary. Men and women 
celebrating reforms in Czechoslovakia had to give up hope that Czech and Slovak wind of 
change would eventually reach Bulgaria. Not everyone chose the path of passive resistance. 
There was a whole group of people of the word, mostly students and educators at the Sofi a 
University and intellectuals, who voiced their opposition to injustice in the press.  

In the end, we may concur with the assessment of the historian Iskra Baeva of the dual 
and confl icting nature of Bulgarian reaction to the Prague Spring ‘68. The offi cial position 
condemned Czechoslovakian reforms and supported military intervention to bring them 
to a halt. The unoffi cial opinion was one of solidarity and support in the hope that the 
impact of the reforms would reverberate throughout the region to bestow more rights and 
freedoms upon the Bulgarian people. Despite those differences, it was only the offi cial 
opinion that was ever made known to people in Czechoslovakia and the rest of the world, 
thus establishing Bulgaria’s image as a conservative Soviet satellite regime.
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казвания на М. Юнгман – главен редактор на в. „Литературни листи“, за по-
ложението в ЧССР. 03.06.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï .3, à. å. 323, ë. 71-72)

44.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 19.06.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 130-132)

45.  Агентурно сведение от аг. „Цонков“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения във връзка с пребиваването и маневрите на съветски вой-
ски в ЧССР. 28.06.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 143)

46.  Информация № 436 на КДС. Документът съдържа сведения за идеологиче-
ски отклонения и нелоялни прояви на преподаватели и студенти във висшите 
учебни заведения в НРБ. М. юни 1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 696, ë. 90-100)

47.  Агентурно сведение от аг. „Стоян“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 05.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 150-151)

48.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно проведен разговор с агента от служители на ДС на 
ЧССР. 06.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 162-164)

49.  Писмо до Второ управление КДС. Документът съдържа сведения относно по-
ложението в ЧССР. 06.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 329, ë. 186-187)
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50.  Донесение от ДВ „Грозданов”. Документът съдържа информация за положе-
нието в ЧССР. 09.07.1968 г. 
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 2-3)

51.  Два броя сведения от Прага до Второ управление КДС. Документите съдържат 
сведения относно аг. „Стоян“ и аг. „Гораст“. 09.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 166à è ë. 181)

52.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа данни за източниците на сведения на агента. 20.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 14-15)

53.  Сведение от аг. „Цонков“ до Второ управление КДС. Документът съдържа 
сведения за почивката във Варна на министъра на образованието на ЧССР. 
22.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 16-18)

54.  Справка № 248 на КДС. Документът съдържа сведения относно политиката на 
западните държави към Чехословакия. Документът е на руски език. 23.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô.1, îï. 10, à .å. 534, ë. 216-217)

55.  Справка на КДС. Документът съдържа сведения относно положението в Че-
хословакия. Документът е на руски език. 23.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 534, ë. 145-148)

56.  Докладна записка от началник отделение Прага до началник поделение 
5030 –София. Документът се отнася за посещението на чехословашката деле-
гация на фестивала в София. 24.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 159)

57.  Докладна записка до Второ управление КДС Документът съдържа сведения 
относно пребиваването на органи на сигурността на ЧССР в НРБ във връзка 
с провеждането на Деветия световен младежки фестивал. 24.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 292, ë. 76-77)

58.  Информация № 537 на КДС. Документът съдържа сведения относно дейността 
на западните държави в Чехословакия. 28.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 697, ë. 121-123)

59.   План на КДС за провеждането на мероприятия по операция „Удар“. 
30.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 445, ë. 240-248)

60.  Информация на Второ управление на КДС. Документът съдържа информа-
ция относно изпратен доклад от белгийския посланик в София до белгийския 
външен министър. Документът съдържа сведения за посещението на Тодор 
Живков в ЧССР. 30.07.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 2, à. å. 262, ë. 440-443)

61.  Три броя докладни записки от инспектори към различните отдели до зам.-
началника на Оперативно управление – МВР и началник стопански отдел. До-
кументите съдържат сведения за различни прояви по време на провеждането 
на Деветия световен младежки фестивал. 27.07–02.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 24, îï. 1, à .å. 56, ë. 394, 395 è 416)
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62.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 05.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 56)

63.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно изказване на д-р Кригел за съвещанието в Черна на 
Тиса и Братислава. 06.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 72-74)

64.  Информация № 16 на Софийското управление на МВР. Документът съдържа 
данни относно получени сведения и сигнали във връзка с провеждането на 
Деветия световен младежки фестивал. 09.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 24, îï. 1, à. å. 34, ë. 77-78; 111-112)

65.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно посещението на Тито в Прага. 11.08.1968 г. 
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à .å. 697, ë. 330-333)

66.  Разговор на проф. Н. Тодоров с Антонин Шнейдарек, директор на Института 
за международна политика и икономика при Министерство на външните ра-
боти на ЧССР. 12.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 328, ë. 106-108)

67.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 17.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 697, ë. 361-363)

68.  Два броя бойни заповеди с № 4 на Генералния щаб на БНА до 12 МСП и 22 
МСП. 19.08.1968 г.
(ÄÂÈÀ – ô. 24, îï. Õà, à. å. 22, ë. 37-38)

69.  Рапорт от зам.-началник отделение при отдел пети ДС до началника на отдела. 
Документът съдържа сведения относно проведена среща с агенти по събития-
та в Чехословакия. 21.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 2, à. å. 253, ë. 68)

70.  Справка до Второ управление КДС. Документът се отнася за необходимите 
продукти и предмети, които трябва да бъдат изпратени в българското посол-
ство в Прага. 26.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 329, ë. 230)

71.  Рапорт от трети отдел при Второ управление КДС до началника на отдела. 
Документът съдържа сведения за поведението на чехословашки граждани в 
България. 26.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 2, à. å. 253, ë. 69-69à)

72.  Изходяща телеграма № 159312 от генерал-лейтенант Зикулов до Москва, Бу-
дапеща и Варшава. Документът представлява разузнавателна сводка. Доку-
ментът е на руски език. 26.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – ìèêðîôèø ¹ I-810/000469 îò 09.11.1981 ã., 
äåëî ¹ 63, òîì XXXIII-1968 ã.)

73.  Декларация на Президиума на Чехословашката академия на науките. Доку-
ментът е на руски език. 28.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 449, ë. 78)
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74.  Двадесет и два броя донесения до Второ управление КДС за обстановката в 
Чехословакия. 19–30.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 99-121)

75.  Агентурно сведение от аг. „Игнатов“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 30.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 126)

76.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 30.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 127-129)

77.  Писмо до Второ управление КДС. Документът съдържа сведения относно 
състоянието на органите за сигурност в ЧССР. 30.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 134)

78.  Информация № 539 на КДС. Документът съдържа сведения относно провока-
ционното поведение на чехословашката делегация на Деветия световен мла-
дежки фестивал в София. 30.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 697, ë. 132-138)

79.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 31.08.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 697, ë. 179-181)

80.  Писмо до Второ управление КДС. Документът съдържа сведения относно по-
ложението в ЧССР. 03.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 329, ë. 231-232)

81.  Информация № 67 до председателя на КДС. Документът съдържа сведения от-
носно някои мероприятия на ГФР във връзка със събитията в Чехословакия. 
04.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 1435, ë. 56-57)

82.  Информация № 638 на КДС. Документът съдържа сведения относно прояви на 
търговския представител на НРБ в Берн във връзка със събитията в Чехосло-
вакия. 06.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 102-104)

83.  Бойно донесение № 02 на 12 МСП до началника на Генералния щаб на БНА. 
07.09.1968 г.
(ÄÂÈÀ – ô. 24, îï. Õà, à. å. 22, ë. 29-32)

84.  Информация № 645 на КДС. Документът съдържа сведения относно изказва-
ния на членове на Френската комунистическа партия във връзка със събития-
та в Чехословакия. 08.09.1968 г. 
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 119-120)

85.  Информация № 646 на КДС. Документът съдържа сведения относно отпусната 
сума за работа сред чехословашките студенти в Париж. 08.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 121)

86.  Информация № 652 на КДС. Документът съдържа сведения относно проявите 
и поведението на творческата интелигенция в НРБ във връзка с чехословаш-
ките събития. 08.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 129-137)
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87.  Информация № 662 на КДС. Документът съдържа сведения относно опитите 
на чуждата пропаганда да оказва влияние сред военнослужещите във връзка с 
чехословашките събития. 16.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 165-167)

88.  Информация № 678 на КДС. Документът съдържа сведения относно някои ха-
рактерни прояви сред кинодейците. 24.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 699, ë. 196-197)

89.  Телеграма от съветския поет Евтушенко до в-к „Сънди Таймс“ относно съби-
тията в ЧССР. 29.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 333, ë. 92-93)

90.  Справка № 292 на КДС. Документът съдържа сведения относно инцидент с 
български войник в ЧССР. Документът е на руски език. 30.09.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 534, ë. 149-150)

91.  Докладна записка от министъра на народната отбрана ген. Добри Джуров до 
Политбюро на ЦК на БКП. Документът съдържа сведения за действията на 
частите от БНА в ЧССР. 30.09.1968 г.
(ÄÂÈÀ – ô. 24, îï. Õà, à .å. 22, ë. 243-251)

92.  Телеграма до Министерство на външните работи на НРБ. Документът съдържа 
сведения относно убийството на български войник в ЧССР. 03.10.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 328, ë. 127)

93.  Шест броя докладни записки от зам.-началник отделение при група „Коорди-
нация“ до началник Второ управление КДС. Документите съдържат сведения 
относно проведени срещи с представител на МВР – ЧССР. 20.06–25.10.1968 г.
(ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 341, ë. 60-61; 102-103; 110; 114-118; 122-124)

94.   Агентурно сведение от аг. „Игнатов“ до Второ управление КДС. Доку-
ментът съдържа сведения за манифестациите в Прага по повод годишни-
ната от провъзгласяването на федерацията между Чехия и Словакия. 29.10.
1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 323, ë. 78-80)

95.  Превод на листовка, разпространявана преди 28.10.1968 г. в Прага. Края на м. 
октомври 1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 150)

96.  Информация № 751 на КДС. Документът съдържа сведения за отношението 
на Англия към социалистическите страни. 08.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 698, ë. 115-116)

97.  Информация № 755 на КДС. Документът съдържа сведения относно обста-
новката в посолството на ЧССР във Виена. 09.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 698, ë. 123)

98.  Отговор на писмо № 9112/11.11.1968 г. Документът се отнася до промените в 
МВР – Чехословакия. 16.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 136)

99.  Осем броя донесения до Второ управление КДС за обстановката в Чехослова-
кия. 07.10–16.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 122-131)
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100.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно изказване на д-р Кригел след Ноемврийския пле-
нум на ЦК на ЧКП. 20.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 201-202)

101.  Информация № 765 на КДС. Документът съдържа сведения относно поведе-
нието на народния представител Веселин Андреев при гласуването на декла-
рация във връзка с чехословашките събития. 20.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 698, ë. 190)

102.  Агентурно сведение от аг. „Игнатов“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно антисъветски прояви на студентите в Прага. 
26.11.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 211-212)

103.  Информация № 797 на КДС. Документът съдържа сведения относно обезпо-
коителни явления във в-к „Стършел“ и текстовете на две стихотворения на 
Марко Ганчев. 05.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 698, ë. 254-257)

104.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 07.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 223-225)

105.  Справка до Второ управление КДС. Документът се отнася за заминаване на 
чехословашка делегация за Москва във връзка с подписването на спогодба 
между КГБ и МВР на Чехословакия. 12.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 135)

106.  Информация № 803 на КДС. Документът съдържа сведения относно интереса 
на вражеските разузнавателни и пропагандни центрове към българската ин-
телигенция и някои отрицателни явления сред нея. 12.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 700, ë. 4-11)

107.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 16.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 325, ë. 243-245)

108.  Оценка от началника на Първо управление КДС. Документът съдържа 
сведения за резултатите от взаимното сътрудничество на Първо управле-
ние КДС с органите на МВР – ЧССР за периода от 22.10.1966–10.12.1968 г. 
17.12.1968 г. 

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 449, ë. 123-126)

109.  Справка до Второ управление КДС. Документът се отнася за среща и разго-
вор с др. Шалгович. 20.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 137-138)

110.  Агентурно сведение от аг. „Васко“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно изказвания на чехословашкия журналист Иржи 
Стано за положението в ЧССР. 20.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 327, ë. 8-9)
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111.  Справка до Второ управление КДС. Документът се отнася за среща на ми-
нистъра на вътрешните работи на ЧССР Пелнарж с резидентите от социали-
стическите страни. 31.12.1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 154-154à)

112.  Обръщение от 2000 думи към работниците, селяните, служителите, научните 
работници, артистите и всички останали в Чехословакия. 1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 328, ë. 203-209)

113.  Анализ на реакциите и дейността на западните държави и техните разузна-
вания по отношение на Чехословакия. Документ на руски език (превод от 
унгарски език). 1968 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 1525, ë. 1-23)

114.  Апокрифен документ, разпространяван в Чехословакия. Документът е на 
чешки език с превод на български 1968–1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 337, ë. 197-198)

115.  Агентурно сведение от аг. „Игнатов” до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно укриването на филми за навлизането на войски в 
ЧССР. 03.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô .2, îï. 3, à. å. 327, ë. 12)

116.  Информация за събития в Чехословакия в периода 08–10.01.1969 г. 10.01.1969 г.
  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 182-184)

117.  Докладна записка до началник Второ управление КДС относно събития в Че-
хословакия от 15.01.1969 г. 15.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 188-189)

118. Информация за събития в Чехословакия на 16.01.1969 г. 16.01.1969 г. 
  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 192-194)

119.  Информация от лег. секретар в Прага за демонстрация на пражките студенти 
на 20.01.1969 г. 20.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 163-166)

120.  Агентурно сведение от аг. „Игнатов“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно студентска демонстрация в Прага, проведена на 
20.01.1969 г. 21.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 327, ë. 39-41)

121.  Паметна бележка № 6 от българското посолство в Атина до Първа по-
литическа дирекция на Министерство на външните работи. Документът 
съдържа сведения относно коментари за водената от България политика. 
25.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 1, îï. 10, à. å. 555, ë. 118-124)

122.  Докладна записка от началник отделение – Прага до началник поделение 
5030 – София. Документът съдържа информация относно проведена среща с 
Клима. 29.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 321, ë. 204-205)
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123.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно политическото положение в ЧССР. 29.01.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 327, ë. 61-63)

124.  Документ на Първо главно управление КДС. Съдържа въпроси за обсъждане 
със съветските другари. 21.02.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ð, ô. 9, îï. 2, à. å. 810, ë. 258-259)

125.  Придружително писмо и справка с приложение до Второ управление КДС. 
Справката съдържа следения за дейността на вражеските разузнавания спря-
мо Чехословакия през 1968 г. 13.05.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 340, ë. 28-43; 160-164)

126.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно положението в ЧССР. 25.05.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 326, ë. 8-12)

127.  Агентурно сведение от аг. „Гораст“ до Второ управление КДС. Документът 
съдържа сведения относно политическото положение в ЧССР. 18.07.1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 326, ë. 59-62)

128.  Възвание по повод първата годишнина от събитията от 21.08.1969 г. М. август 
1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô .2, îï. 3, à. å. 324, ë. 40-42)

129.  Пет броя справки за положението в ЧССР през м. август 1969 г. М. август 
1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 322, ë. 139-144)

130.  Документ на Второ управление КДС – схема на връзките на д-р Кригел в бол-
ницата. 1969 г.

  (ÀÊÐÄÎÏÁÃÄÑÐÑÁÍÀ – Ì, ô. 2, îï. 3, à. å. 326, ë. 44)
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LIST OF THE DOCUMENTS 

1.   Information letter from the PRB Ambassador to Prague regarding the situation 
within the CPCz. March 1966.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 23-27)

2.  Letter from the CSS PRB Chairman to the Minister of the Interior of the CSSR. The 
document is in the Russian language and concerns an issue of dual subordination of 
agents. 15.03.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 355, p. 72)

3.   report to the CSS about Richard Nixon’s visit to Czechoslovakia and the economic 
crisis in West Germany. 10.04.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 328, pp. 78-81)

4.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
refers to statements made by West German citizens in relation to President Nixon’s 
visit to Czechoslovakia. 15.04.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 62-64)

5.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS concerning 
statements made by the daughter of the member of the CC CPCz Zika. 19.11.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–R, F. I R, A.u. 416, Vol. 2, pp. 108-110)

6.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS containing 
information on cybernetic machine licenses bought from France. 19.11.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 86-88)

7.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
concerns statements made by Eng. Weiss, member of the Board of the Jewish 
Consistory, regarding the upcoming meeting of the communist parties. 06.12.1967.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 92-94)

8.  Document of the First Main Directorate of the CSS containing questions to 
be discussed with the KGB leadership during the Moscow visit of the CSS PRB 
delegation. December 1967.
(ACDDAABCSSISBNA–R, F. 9, Inv. 2, A.u. 810, pp. 85-86)

9.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS informing of 
certain rumours regarding the January Plenum of the CC of the BCP. 04.01.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 1-3)

10.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
concerns a statement made by Eng. Schulman, a former Jewish concentration camp 
inmate. 15.01.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 13-14)

11.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
outlines the political situation in Czechoslovakia. 16.03.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–R, F. I R, A.u. 416, Vol. 2, pp. 231-232)

12.  Information document No 219 from the CSS to Todor Zhivkov reporting on certain 
aspects of political life in the CSSR after the January Plenum of the CC CPCz. 
30.03.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 694, pp. 50-59)

13.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
refers to statements made in relation to the political situation in Czechoslovakia. 
01.04.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 48-52)
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14.  Report from Agt. “Stoyanov” to the Second Directorate of the CSS outlining the 
political situation in Czechoslovakia. 04.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 3)

15.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS describing the 
situation in Czechoslovakia. 05.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 2)

16.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document is 
an account of the political situation in Czechoslovakia. 05.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 16)

17.  Report from c.c. Bakalov to the Second Directorate of the CSS. The document 
outlines the political situation in Czechoslovakia. 06.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 7-8)

18.  Report from c.c. Dobrev to the Second Directorate of the CSS concerning the political 
situation in Czechoslovakia. 07.04.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 12-13)

19.  Memorandum from the Head of Department at the Sixth Directorate of the CSS. 
The document is an account of the political events taking place in Czechoslovakia. 
09.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 449, pp. 1-10)

20.  Report from Agt. “Bolairski” to the Second Directorate of the CSS. The document 
outlines the political situation in Czechoslovakia. 10.04.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 22)

21.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains information on Todor Zhivkov’s visit to Prague. 16.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 78-79)

22.  Information document to the Second Directorate of the CSS reporting on 
Czechoslovakian events. 17.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, p. 87-89)

23.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document is 
an outline of the political situation in Czechoslovakia. 18.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 42-43)

24.  Information document No 255 of the CSS. The document reports certain disloyal 
behaviour and ideological deviations of teachers and students at higher educational 
institutions in the PRB. 18.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 694, pp. 167-173)

25.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
makes reference to statements of Bulgarian students in relation to the events taking 
place in Czechoslovakia. 22.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 35-36)

26.  Information document No 261 from the CSS to Todor Zhivkov. The document 
provides information on the member of the Presidium of the CC CPCz Dr. Kriegel 
and the member of the CC CPCz Prof. Edward Goldstьcker. 22.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 694, pp. 184-185)
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27.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS concerning the 
opinion of Dr. Kriegel on the CSSR visit of the Bulgarian delegation. 25.04.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 84-87)

28.  Report from Agt. “Rostislav” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains information about the opinion of Dr. Kriegel on the visit of the Bulgarian 
delegation to the CSSR and about the future plans of the CPCz and the government. 
25.04.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 85-88)

29.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
concerns certain student acts in the city of Pilsen during First May demonstrations. 
07.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 46)

30.  Additional measures for enhancing agent-operative work and increasing the 
operational capacity of CSS bodies. 09.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 445, pp. 110-121)

31.  Communiquй on the negotiations between the delegations of the CSS of the PRB and 
the Committee for State Security under the USSR Council of Ministers. 12.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–R, F. 9, Inv. 2, A.u. 810, pp. 189-192)

32.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS about the situation 
in Czechoslovakia. 13.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 91-93)

33.  Information document No 331 of the CSS. The document provides summary of the 
Bulgarian CSS delegation’s talks with senior comrades from Czechoslovakian MoI 
structures. 18.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 695, pp. 83-84)

34.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS about the situation 
in Czechoslovakia. 18.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 695, pp. 113-116)

35.  Report from Agt. “Tsonkov” to the Second Directorate of the CSS about the situation 
in Czechoslovakia. 20.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 62-63)

36. Brief report on Czechoslovakian events between 13 and 22 May 1968. 22.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 150-153)

37.  Brief report to the Second Directorate of the CSS providing an overview of the 
situation in Slovakia. 22.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 157-158)

38.  Report from Agt. “Vasko” to the Second Directorate of the CSS about the situation 
in Czechoslovakia. 25.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 68)

39.  Letter to the Second Directorate of the CSS providing information about the situation 
in Czechoslovakia. 25.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, p. 160)
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40.  Information document No 350 of the CSS. The document concerns communication 
exchanges with persons in charge of certain SS CSSR bodies. 27.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 695, pp. 204-208)

41.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS providing an outline 
of the situation in Czechoslovakia. 27.05.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 695, pp. 270-272)

42.  Information document No 370 of the CSS. The document refers to the activities 
and plans of CSSR right-wing elements in relation to the Plenum of the CC CPCz. 
01.06.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 695, pp. 285-287)

43.  Brief report to the Second Directorate of the CSS. The document contains statements 
made by M. Jungman, Editor-in-Chief of the Literary Pages Newspaper (Literalny 
Listy) regarding the situation in Czechoslovakia. 03.06.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 71-72)

44.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
provides information about the situation in Czechoslovakia. 19.06.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 130-132)

45.  Report from Agt. “Tsonkov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains an account of the Soviet military presence and manoeuvres in Czechoslovakia. 
28.06.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 143)

46.  Information document No 436 of the CSS. The document reports certain disloyal 
behaviour and ideological deviations of teachers and students at higher educational 
institutions in the PRB. June 1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 696, pp. 90-100)

47.  Report from Agt. “Stoyan” to the Second Directorate of the CSS giving an account 
of the events taking place in Czechoslovakia. 05.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 150-151)

48.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document contains 
information about the agent’s conversation with SS CSSR offi cers. 06.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 162-164)

49.  Letter to the Second Directorate of the CSS about the situation in Czechoslovakia. 
06.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 186-187)

50.  Report from c.c. “Grozdanov” containing information about the situation in 
Czechoslovakia. 09.07.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, p. 2-3)

51.  Two communications from Prague to the Second Directorate of the CSS, both 
containing information regarding agents “Stoyan” and “Gorast”. 09.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, p. 166a and p. 181)

52.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains data on the agent’s information sources. 20.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 14-15)
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53.  Report from Agt. “Tsonkov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
provides information on the vacation of the CSSR Minister of Education in Varna. 
22.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 16-18)

54.  Brief report No 248 of the CSS prepared in the Russian language. The document 
provides a summary of Western policy towards Czechoslovakia. 23.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 534, pp. 216-217)

55.  Brief report of the CSS in the Russian language. The document gives an outline of 
the situation in Czechoslovakia. 23.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 534, pp. 145-148)

56.  Memorandum of the Head of Department Prague to the Head of Department 5030-
Sofi a. The document concerns the visit of the Czechoslovakian delegation to the 
festival held in Sofi a. 24.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, p. 159)

57.  Memorandum to the Second Directorate оf the CSS. The document reports on the 
stay of CSSR security agency representatives in the PRB in relation to the Ninth 
World Youth Festival held in the country. 24.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 292, pp. 76-77)

58.  Information document No 537 of the CSS. The document gives account of the 
activities of Western countries in Czechoslovakia. 28.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 697, pp. 121-123)

59. CSS operation plan with the code name “Udar” (Strike). 30.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 445, pp. 240-248)

60.  Communication from the Second Directorate of the CSS. The document informs of 
a report of the Belgian Ambassador in Sofi a to the Belgian Foreign Minister, and 
contains information on Todor Zhivkov’s visit to Czechoslovakia. 30.07.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 2, A.u. 262, pp. 440-443)

61.  Three memoranda from department inspectors to the Deputy Head of the Operational 
Directorate of the MoI and the Head of the Economic Department. The documents 
inform of various events taking place during the Ninth World Youth Festival. 27.07-
02.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 24, Inv. 1, A.u. 56, pp. 394, 395 and 416)

62.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
concerns the situation in Czechoslovakia. 05.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, p. 56)

63.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
refers to the statement made by Dr. Kriegel regarding the meeting in Chorna Tysa 
and Bratislava. 06.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 72-74)

64.  Information document No 16 of the Sofi a Directorate of the MoI. The document contains 
alerts and information pertaining to the Ninth World Youth Festival. 09.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 24, Inv. 1, A.u. 34, pp. 77-78; 111-112)

65.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains information on Tito’s visit to Prague. 11.08.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 697, pp. 330-333)
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66.  Transcript of the conversation between Prof. N. Todorov and Antonin Љnejdбrek, 
Director of the Institute for International Policy and Economy at the Ministry of 
Foreign Affairs of the CSSR. 12.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 328, pp. 106-108)

67.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
gives an outline of the situation in Czechoslovakia. 17.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 697, pp. 361-363)

68.  Two orders for military action with reference No 4 of the General Staff of the BNA 
to APC infantry regiments No 12 and No 22. 19.08.1968.
(SMHA, F. 24, Inv. Õa, A.u. 22, pp. 37-38)

69.  Report from the Deputy Head of Division at SS Fifth Department to the Department 
Head. The document contains information of a meeting with agents in connection to 
Czechoslovakian events. 21.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 2, A.u. 253, p. 68)

70.  Brief report to the Second Directorate of the CSS. The document provides a list of 
the necessary products and items to be send to the Bulgarian Embassy in Prague. 
26.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, p. 230)

71.  Report from the Third Department at the Second Directorate of the CSS to the 
Department Head. The document contains information regarding the conduct of 
Czechoslovakian citizens in Bulgaria. 26.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 2, A.u. 253, pp. 69-69a)

72.  Outgoing telegram No 159312 from Lieutenant General Zikulov to Moscow, Budapest and 
Warsaw. The document is an intelligence report in the Russian language. 26.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA, Microfiche No I-810/000469 of 09.11.1981, Case No 63, Vol. XXXIII-1968)

73.  Declaration of the Presidium of the Czechoslovak Academy of Sciences in the Russian 
language. 28.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 449, p. 78)

74.  Twenty two intelligence reports to the Second Directorate of the CSS about the state 
of affairs in Czechoslovakia. 19-30.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 99-121)

75.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains information on the political situation in Czechoslovakia. 30.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, p. 126)

76.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS describing the 
situation in Czechoslovakia. 30.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 127-129)

77.  Letter to the Second Directorate of the CSS. The document sheds light on the 
condition of CSSR security bodies. 30.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, p. 134)

78.  Information document No 539 of the CSS containing an account of the provocative 
conduct of the Czechoslovakian delegation during the Ninth World Youth Festival 
in Sofi a. 30.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 697, pp. 132-138)
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79.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
makes an outline of the state of affairs in Czechoslovakia. 31.08.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 697, pp. 179-181)

80.  Letter to the Second Directorate of the CSS describing the situation in Czechoslovakia. 
03.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 329, pp. 231-232)

81.  Information document No 67 to the Chairman of the CSS regarding certain steps 
taken by the FRG in relation to the Czechoslovakian events. 04.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 1435, pp. 56-57)

82.  Information document No 638 of the CSS regarding the conduct of the PRB Trade 
Representative in Bern in relation to the events in Czechoslovakia. 06.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, pp. 102-104)

83.  Brief action report No 02 from 12 APC Infantry Regiment to the Head of the General 
Staff of the BNA. 07.09.1968.
(SMHA, F. 24, Inv. Õa, A.u. 22, pp. 29-32)

84.  Information document No 645 of the CSS reporting on statements made by members 
of the French Communist Party in relation to the events in Czechoslovakia. 
08.09.1968. 
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, pp. 119-120)

85.   Information document No 646 of the CSS about a certain amount of money 
intended for operative activities among Czechoslovakian students in Paris. 
08.09.1968.

(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, p. 121)

86.  Information document No 652 of the CSS concerning the conduct and activities 
of the creative intellectuals in the PRB in relation to the Czechoslovakian events. 
08.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, pp. 129-137)

87.  Information document No 662 of the CSS concerning attempts at foreign propaganda 
in the military in relation to the events in Czechoslovakia. 16.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, pp. 165-167)

88.  Information document No 678 of the CSS containing observations on certain 
examples of behaviour demonstrated by fi lm workers. 24.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 699, pp. 196-197)

89.  Telegram from the Soviet poet Evtushenko to the Sunday Times in relation to the 
events in Czechoslovakia. 29.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 333, pp. 92-93)

90.  Brief report No 292 of the CSS on an incident with a Bulgarian soldier in 
Czechoslovakia. The document is prepared in the Russian language. 30.09.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 534, pp. 149-150)

91.  Memorandum from the Minister of the People’s Defence, Gen. Dobri Dzhurov, to 
the Politburo of the CC BCP. The document reports on BNA military operations in 
Czechoslovakia. 30.09.1968.
(SMHA, F. 24, Inv. Õa, A.u. 22, pp. 243-251)

92.  Telegram to the Ministry of the Interior of the PRB containing information about 



38

the murder of a Bulgarian soldier in Czechoslovakia. 03.10.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 328, p. 127)

93.  Six memoranda from the Deputy Head of Division at the Coordination Group to 
the Head of the Second Directorate of the CSS. The documents contain information 
concerning meetings with a representative of the MoI CSSR. 20.06-25.10.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 341, pp. 60-61; 102-103; 110; 114-118; 122-124)

94.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS regarding Prague 
manifestations on the occasion of the anniversary of the proclamation of the 
Czechoslovak federation. 29.10.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 323, pp. 78-80)

95.  Translation of a newsletter distributed in Prague prior to 28.10.1968. End of October 
1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, p. 150)

96.  Information document No 751 of the CSS regarding England’s attitude towards 
socialist countries. 08.11.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 698, pp. 115-116)

97.  Information document No 755 of the CSS regarding the situation in the CSSR 
Embassy in Vienna. 09.11.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 698, p. 123)

98.  Reply to letter No 9112/11.11.1968 concerning the changes at Czechoslovakian MoI. 
16.11.1968.
(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, p. 136)

99.  Eight intelligence reports to the Second Directorate of the CSS regarding the 
situation in Czechoslovakia. 07.10-16.11.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 122-131)

100.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS concerning 
a statement made by Dr. Kriegel after the November Plenum of the CC CPCz. 
20.11.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 201-202)

101.  Information document No 765 of the CSS reporting on the conduct of MP Veselin 
Andreev during the vote on a declaration about events in Czechoslovakia. 
20.11.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 698, p. 190)

102.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS containing 
information on anti-Soviet student activities in Prague. 26.11.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 211-212)

103.  Information document No 797 of the CSS concerning alarming phenomena taking 
place at the offi ce of Starshel (Hornet) newspaper and the texts of two poems by 
Marco Ganchev. 05.121968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 698, pp. 254-257)

104.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS. The document 
gives an outline of the situation in Czechoslovakia. 07.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 223-225)
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105.  Brief report to the Second Directorate of the CSS concerning the visit of a 
Czechoslovakian delegation to Moscow for the signing of an agreement between 
the KGB and Czechoslovakian MoI. 12.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, p. 135)

106.  Information document No 803 of the CSS concerning the interest of enemy 
intelligence and propaganda centres towards Bulgarian intellectuals and certain 
negative incidents in the intellectual fi eld. 12.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 700, pp. 4-11)

107.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS with regard to the 
situation in Czechoslovakia. 16.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 325, pp. 243-245)

108.  Assessment from the Head of the First Directorate of the CSS. The document reports 
the results from the mutual cooperation between the First Directorate of the CSS 
and Czechoslovakian MoI for the period 22.10.1966 – 10.12.1968. 17.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 449, pp. 123-126)

109.  Brief report to the Second Directorate of the CSS regarding a meeting and exchange 
with Dr. Šalgovič. 20.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 137-138)

110.  Report from Agt. “Vasko” to the Second Directorate of the CSS. The document 
contains statements made by the Czechoslovak journalist Irћi Stano regarding the 
events in Czechoslovakia. 20.12.1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 327, pp. 8-9)

111.  Brief report to the Second Directorate of the CSS regarding a meeting held between 
CSSR Minister of the Interior Pelnarz and residents in socialist countries. 31.12.1968.

(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 154-154a)

112.  A two thousand word address to the workers, villagers, offi cials, scientists, artists 
and the general population in Czechoslovakia. 1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 328, pp. 203-209)

113.  Analysis of the Western reactions and intelligence operations in relation to 
Czechoslovakian events. The document is a Russian translation from the Hungarian 
original. 1968.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 1525, pp. 1-23)

114.  The Czech original and the Bulgarian translation of a clandestine document 
distributed in Czechoslovakia. 1968-1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 337, pp. 197-198)

115.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS. The document 
provides information on the cover-up of video footage of the military invasion in 
Czechoslovakia. 03.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 327, p. 12)

116.  Information on events taking place in Czechoslovakia between 8 and 10 January 
1969. 10.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 182-184)
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117.  Memorandum to the Head of the Second Directorate of the CSS on Czechoslovakian 
events of 15.01.1969. 15.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 188-189)

118. Information on Czechoslovakian events of 16.01.1969. 16.01.1969. 
  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 192-194)

119.  Communication from the Secretary of Legation in Prague regarding a student 
demonstration in the city held on 20.01.1969. 20.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 163-166)

120.  Report from Agt. “Ignatov” to the Second Directorate of the CSS concerning a 
student demonstration in Prague held on 20.01.1969. 21.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 327, pp. 39-41)

121.  Memorandum No 6 from the Bulgarian Embassy in Athens to the First Political 
Directorate of the Ministry of the Interior. The document reports of comments 
made regarding Bulgarian foreign policy. 25.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 1, Inv. 10, A.u. 555, pp. 118-124)

122.  Note from the Head of Department-Prague to the Head of Department 5030-Sofi a. 
The document contains information on a meeting held with Klima. 29.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 321, pp. 204-205)

123.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS on the political 
situation in Czechoslovakia. 29.01.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 327, pp. 61-63)

124.  Document from the First Main Directorate of the CSS containing questions to be 
discussed with the Soviet comrades. 21.02.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–R, F. 9, Inv. 2, A.u. 810, pp. 258-259)

125.  Cover letter and a brief report with enclosures to the Second Directorate of the CSS. 
The documents contain information on the 1968 activities of enemy intelligence 
services in relation to Czechoslovakia. 13.05.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 340, pp. 28-43; 160-164)

126.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS on events in 
Czechoslovakia. 25.05.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 326, pp. 8-12)

127.  Report from Agt. “Gorast” to the Second Directorate of the CSS on the political 
state of affairs in Czechoslovakia. 18.07.1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 326, pp. 59-62)

128.  Proclamation on the occasion of the fi rst anniversary of the events of 21.08.1969. 
August 1969.

  (ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 324, pp. 40-42)

129.  Five brief reports on the situation in Czechoslovakia in the month of August 1969. 
August 1969.

(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 322, pp. 139-144)

130.  Document of the Second Directorate of the CSS containing a diagram of 
Dr. Kriegel’s contacts at the hospital. 1969.

(ACDDAABCSSISBNA–M, F. 2, Inv. 3, A.u. 326, p. 44)
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ÏÎ-×ÅÑÒÎ ÑÐÅÙÀÍÈ ÑÚÊÐÀÙÅÍÈß 

АКРДОПБГДСРСБНА Архив на комисията
аг. Агент
а. е. Архивна единица
БКП Българска комунистическа партия
БНА Българска народна армия
ВГУ Второ главно управление
ГДР Германска демократична република
ГФР Германска федерална република
ДВ Доверителна връзка
ДВИА Държавен военно-исторически архив
др. Другар
ДС Държавна сигурност
КГБ Комитет за държавна сигурност към министерския  
 Съвет на СССР
КДС Комитет за Държавна сигурност
КПСС Комунистическа партия на Съветския съюз
КРДОПБГДСРСБНА  Комисия за разкриване на документи и за обявяване 

на принадлежност на български граждани към 
Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия

л. лист
МВР Министерство на вътрешните работи
МНО Министерство на народната отбрана
МВнР Министерство на външните работи
МС Министерски съвет
МСП мото-стрелкови полк
Н-к началник
НАТО Организация на Северно-атлантическия договор
НРБ Народна Република България
ООН Организация на обединените нации
оп. опис
СИВ Съвет за икономическа взаимопомощ
СССР Съюз на съветските социалистически републики
т. том
Ф. фонд
ЦК Централен Комитет
ЦРУ Централно разузнавателно управление
ЧКП Чехословашка комунистическа партия
ЧССР Чехословашка социалистическа република
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ACDDAABCSSISBNA Committee archives
Agt. Agent
APC Armoured Personnel Carrier
A.u. Archival unit
BCP Bulgarian Communist Party
BNA Bulgarian National Army
CC Central Committee
c.c. confi dential contact
CDDAABCSSISBNA  Committee for Disclosing of the Documents and Announcing 

Affi liation of Bulgarian citizens to the State Security and the 
Intelligence Services of the Bulgarian National Army

Cde. Comrade
CIA Central Intelligence Agency
CM Council of Ministers
CMEA Council for Mutual Economic Assistance
CPCz Czechoslovak Communist Party 
CPSU Communist Party of the Soviet Union
CSS Committee for State Security
CSSR Czechoslovak Socialist Republic
F. Fund
FRG German Federal Republic
GDR German Democratic Republic
Hd. Head
Inv. Inventory
KGB  Committee for State Security under the Council of Ministers 

of the USSR
MFA Ministry of Foreign Affairs
MND Ministry of National Defence
MoI Ministry of the Interior
NATO North Atlantic Treaty Organisation
p. page
PRB People’s Republic of Bulgaria 
SMD Second Main Directorate
SMHA State Military Historical Archive
SS State Security
UNO United Nations Organisation
USSR Union of Soviet Socialist Republics
Vol. Volume

FREQUENTLY USED ABBREVIATIONS
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ÈÌÅÍÅÍ ÏÎÊÀÇÀËÅÖ

Андропов, Юрий (15 юни 1914 – 9 фев-
руари 1984) – председател на Комитета 
за държавна сигурност (КГБ) на СССР 
от 1967 до 1982 г. По време на „Пражката 
пролет“ той предлага да се предприемат 
„извънредни мерки“ и е инициатор на т. 
нар. операция „Прогрес“ срещу чехосло-
вашките реформатори, свързана с измис-
ляне на доказателства за необходимостта 
от съветска интервенция.
Брежнев, Леонид (19 декември 1906 – 
10 ноември 1982) – генерален секретар 
на ЦК на КПСС и държавен ръководител 
на СССР в периода 1964–1982 г. Той под-
писва заповедта за нахлуване войските 
на Варшавския пакт в ЧССР през август 
1968 г. Това решение е взето колективно 
на политическо равнище и е реализирано 
от ръководството на Варшавския договор 
на военно равнище. 
Вашек, Франтишек (1924–2008) – за-
местник-министър на вътрешните рабо-
ти на ЧССР от 10 септември 1968 до 31 
декември 1969 г.
Голдщюкер, Едуард (30 май 1913–23 
октомври 2000) – професор по немска 
литература и ръководител на Съюза на 
чехословашките писатели през 1968 г. 
Той подкрепя реформената дейност на 
Александър Дубчек и остро критику-
ва съветската интервенция през август 
1968 г.
Григоров, Григор – генерал и ръководи-
тел на Второ главно управление на Ко-
митета за държавна сигурност на НРБ в 
периода 1965–1971 г.
Джуров, Добри (5 януари 1916–18 юни 
2002) – армейски генерал, член на ЦК 
на БКП и депутат в 4–9 НС в периода от 

Andropov, Yury (15 June 1914 – 9 February 
1984) was the Head of the Soviet Union’s 
Committee for State Security (KGB) from 
1967 to 1982. He fi ercely advocated “special 
measures” against Czechoslovakia’s Prague 
Spring reformers and initiated provocative 
actions under the code name Progress which 
sought to fabricate evidence of a counter-
revolutionary conspiracy, and thus justify a 
Soviet intervention.
Brezhnev, Leonid (19 December 1906 –
10 November 1982) was General Secretary 
of the CC CPSU and USSR Head of 
State from 1964 to 1982. He was the 
author of the Brezhnev Doctrine which 
asserted that the USSR may intervene in 
any Warsaw Pact country in which the 
Communist government was threatened. 
He also signed the invasion order of the 
Warsaw Pact military forces in the CSSR 
in August 1968. 
Císař, Čestmír (2 January 1920) was 
Secretary of the CC of the CPCz on 
education, science and culture from 
April 1968 onwards, and Chairman of 
the Czech National Council between 
1968 and 1969. He was a presidential 
candidate following the resignation of 
Antonнn Novotnэ in March 1968 but was 
not elected because the Communist Party 
put forward Ludwig Svoboda’ candidacy. 
He was a representative of the reformist 
Left intellectuals supporting the idea of 
“socialism with a human face”.
Černík, Oldřich (27 October 1921 – 19 
October 1994) was member of the CC CPCz 
between 1958 and 1970, and CSSR Prime 
Minster from 8 April 1968 to 28 January 
1970. Supporter of the Prague Spring 
reforms, he was kidnapped and hijacked to 

NAME INDEX
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1962 до 1990 г. Министър на отбраната 
между 12 март 1962 и 9 юли 1990 г.
Дзур, Мартин (12 юли 1919–15 януа-
ри 1985) – генерал и член на ЧКП. Той 
е министър на отбраната в ЧССР (1968–
1985 г.). По време на интервенцията на 
войските на Варшавския пакт на 20 сре-
щу 21 август 1968 г. издава заповед да не 
им се оказва съпротива.
Дубчек, Александър (27 ноември 1921–
7 ноември 1992) – лидер на словашките 
комунисти. На 5 януари 1968 г. е избран 
за първи секретар на ЧКП. Той е иници-
атор на програма за реформи в страната, 
насочена към либерализиране на кому-
нистическия режим, с което се поставя 
началото на „Пражката пролет“, олицет-
воряваща идеята за т. нар. „социализъм с 
човешко лице“.

Живков, Тодор (7 септември 1911–5 
август 1998) – член на Политбюро от 
1951 г. и първи секретар на ЦК на БКП от 
1954 до 1989 г. Министър-председател на 
НРБ в периода между 27 ноември 1962 и 
9 юли 1971 г. и народен представител в 
1–9 НС (1945–1990 г.).
Захаров, Николай (10 април 1909–ап-
рил 2002) – генерал-полковник и първи 
заместник-председател на КГБ на СССР 
между 24 юли 1963 и 3 април 1970 г.

Индра, Алойс (17 март 1921 – 2 август 
1990) – член на чехословашкия Национа-
лен съвет в периода 1968–1971 г., на Пре-
зидиума на ЧКП и секретар на нейния 
ЦК. Той подписва  т. нар. „писмо-пока-
на”, с което се иска помощ от Съветския 
съюз за справяне със събитията в ЧССР, 
свързани с „Пражката пролет”.

the Soviet Union on 21 August 1968 along 
with Alexander Dubček and other senior 
offi cials and forced to sing the Moscow 
Protocol.
Dubček, Alexander (27 November 1921 
– 7 November 1992) was the leader of the 
Slovak Communists elected First Secretary 
of the CPCz on 5 January 1968. Dubček 
and other reformers sought to liberalise the 
Communist regime, creating “socialism 
with a human face”. He ushered in a reform 
programme which led to the Prague Spring.
Dzhurov, Dobri (5 January 1916 – 18 June 
2002) was an Army General, a member of the 
CC BCP and an MP in six national assemblies 
(from IV to IX) in the period between 1962 
and 1990. He was a Defence Minister from 
12 March 1962 to 9 July 1990.
Dzur, Martin (12 July 1919 – 15 January 
1985) was a General, a CPCz member and 
CSSR Defence Minister from 1968 to 1985. 
He issued an order not to show resistance 
to the invading Warsaw Pact troops on the 
night of 20-21 August 1968.
Goldstücker, Edward (30 May 1913 – 23 
October 2000) was Professor of German 
literature and Head of the Czechoslovak 
Writers’ Union in 1968. He fi ercely 
condemned Soviet intervention of August 
1968 and supported the reformist efforts of 
Alexander Dubček.
Grigorov, Grigor was a general and Head 
of the Second Main Directorate of the PRB 
Committee for State Security from 1965 to 
1971.
Husek, Gustav (10 January 1913 – 18 
November 1991) was Deputy Prime Minister 
of the CSSR from April 1968 onwards. He 
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Кадлец, Владимир (4 октомври 1912–
3 април 1998) – министър на образовани-
ето в ЧССР в периода март 1968 – януари 
1969 г. Инициира програма за реформа 
на образователната система в страната.
Клима, Ярослав (23 април 1921–20 ав-
густ 2003) – заместник-министър на 
вътрешните работи на ЧССР между 29 
октомври 1962 и 31 май 1968 г. и ръ-
ководител на тайната полиция от март 
1966 г. Той оказва помощ на съветските 
войски при тяхната интервенция в стра-
ната и участва заедно с Вилям Шалгович 
в неуспешния опита за завземане на Ми-
нистерството на вътрешните работи на 
20 срещу 21 август 1968 г.
Колдер, Драхомир (29 декември 1925 – 
20 август 1972) – секретар на ЦК на ЧКП 
и член на Президиума в периода от 1962 
до 1968 г. Ръководи ЦК на икономичес-
ката комисия на партията (1963–1968 г.). 
Част е от консервативното крило, което се 
оформя в нея около „Пражката пролет“ и 
подписва „писмото-покана“ за съветска 
интервенция в страната.

Косигин, Алексей (20 февруари 1904–18 
декември 1980) – вторият човек в йерархи-
ята на съветското управление по времето 
на Леонид Брежнев (1964–1982 г.). Пред-
седател на Съвета на министрите на СССР 
в периода 1964–1980 г. и член на Политбю-
ро (1960–1980 г.). Заема умерена позиция 
по отношение смазването на „Пражката 
пролет“.
Кригел, Франтишек (10 април 1908–
3 декември 1979) – доктор, член на ЦК 
(1962–1969 г.) и на Президиума на ЧКП 
(1968–1969 г.) и председател на ЦК на На-
ционалния фронт от 8 април до 31 август 

was appointed Leader of the Communist 
Party of Slovakia upon the Warsaw Pact 
military invasion in the country in August 
1968. In April 1969 Husek was elected First 
Secretary of the CPCz.
Indra, Alois (17 March 1921 – 2 August 
1990) was a member of the Czechoslovak 
National Council from 1968 to 1971, 
member of the Presidium of the CPCz and 
Secretary of the CC CPCz. He signed “the 
letter of invitation” requesting help from 
the Soviet Union to tackle the Czech Prague 
events.
Jakeš, Milouš (12 August 1922) was CSSR 
Deputy Minister of the Interior on civil and 
administrative issues from 1966 to 1968. He 
was a Chairman of the Central Inspection 
and Audit Committee of the CPCz between 
1968 and 1977. A representative of the 
conservative wing of the party Jakeљ 
became one of the key actors in Gustav 
Husek’s policy of “normalisation” following 
the suppression of the Prague Spring.
Kadlec, Vladimír (4 October 1912 – 3 April 
1998) was CSSR Minister of Education 
between March 1968 and January 1969, and 
the initiator of an educational reform in the 
country.
Klima, Jaroslav (23 April 1921 – 20 August 
2003) was CSSR Deputy Minister of the 
Interior from 29 October 1962 to 31 May 
1968, and Head of the Secret Police from 
March 1966 onwards. He provided active 
support for the Soviet military intervention 
in the country and participated, together 
with Viliam Šalgovič, in the failed attempt 
to occupy the Ministry of the Interior on the 
night of 20-21 August 1968.
Kolder, Drahomír (29 December 1925 – 
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1968 г. Част е от реформаторското крило в 
партията по време на „Пражката пролет“. 
След нахлуването на съветските войски 
в страната на 20 срещу 21 август 1968 г., 
той е арестуван и отведен в Съветския 
съюз. Едва по-късно, по настояване на 
Александър Дубчек той е включен в т.нар. 
чехословашка делегация за Московските 
преговори, като той единствен отказва да 
подпише „Московския протокол“.

Ленарт, Йозеф (3 април 1923–11 февруа-
ри 2004) – член на федералния парламент 
в ЧССР между 1960 и 1990 г. Министър-
председател от 20 септември 1963 до 8 
април 1968 г и секретар на ЦК на ЧКП 
(1968–1970 г.). Подкрепя нахлуването на 
съветските войски в страната през август 
1968 г.

Никсън, Ричард (9 януари 1913–22 ап-
рил 1994) – представител на Републикан-
ската партия в САЩ. Той спечелва прове-
дените през ноември 1968 г. президент-
ски избори и управлява страната в пери-
ода от 20 януари 1969 до 9 август 1974 г., 
след като през 1972 г. е преизбран.
Новотни, Антонин (10 декември 1904– 
28 януари 1975) – първи секретар на ЧКП 
между 1953 и 1968 г. През 1957 г. е избран 
за президент на ЧССР, която управлява до 
22 март 1968 г., когато подава оставка.
Павел, Йозеф (18 септември 1908–
1973) – министър на вътрешните работи 
в първото правителство на Олдржик Чер-
ник между 9 април и 30 август 1968 г.
Пелнарж, Ян (24 април 1911–23 април 
1982) – министър на вътрешните работи 
на ЧССР от 31 август 1968 до 28 януари 
1970 г.

20 August 1972) was Secretary of the 
CC CPCz and Presidium member from 
1962 to 1968, and Head of the Economic 
Commission of the CC of the Party between 
1963 and 1968. He was a representative of 
the conservative wing of the party which 
was formed in the light of the Prague 
Spring events and signatory to “the letter of 
invitation” requesting Soviet intervention.
Kosigin, Alexey (20 February 1904 – 18 
December 1980) was the second man in the 
Soviet hierarchy during Leonid Brezhnev’s 
rule (1964 – 1982), Chairman of the Council 
of Ministers of the USSR from 1964 to 
1980, and Politburo member between 1960 
and 1980. He was known for his more open 
stance on solving the Prague Spring.
Kriegel, František (10 April 1908 – 3 
December 1979) was a member of the CC 
CPCz from 1962 to 1969 and a member of 
the Presidium of the CPCz between 1968 
and 1969. Dr. Kriegel was a Chairman of 
the CC of the Patriotic People’s Front from 8 
April to 31 August 1968 and an outstanding 
representative of the 1968 Czechoslovak 
reform movement. He was arrested and sent 
to the Soviet Union after the Soviet military 
invasion in the country on the night of 20-21 
August 1968, and remained the only person 
who declined to sign the Moscow Protocol.
Lenárt, Yosef (3 April 1923 – 11 February 
2004) was CSSR Federal Assembly member 
between 1960 and 1990, Prime Minister 
from 20 September 1963 to 8 April 1968, 
and Secretary of the CC CPCz between 1968 
and 1970. He was in favour of the Soviet 
military invasion of August 1968.
Nixon, Richard (9 January 1913 – 22 April 
1994) was a representative of the U.S. 
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Свобода, Лудвиг (25 ноември 1895–20 
септември 1979) – армейски генерал 
и президент на ЧССР в периода 1968–
1975 г. Той участва в проведената среща 
в Москва между 23 и 26 август 1968 г. 
с ръководството на КПСС и има важна 
роля за освобождаването на Александър 
Дубчек, който е отвлечен заедно с част от 
своите политически съратници по време 
на нахлуването на съветските войски.

Смърковски, Йозеф (26 февруари 1911– 
15 януари 1974) – член на ЦК на ЧКП и 
на нейния Президиум (март 1968 – април 
1969 г.) и председател на Народното 
събрание в периода април 1968 – януари 
1969 г. Представител на реформаторско-
то крило в партията и един от противни-
ците на съветската военна интервенция в 
страната. Участва в проведената среща в 
Москва между 23 и 26 август 1968 г. с ръ-
ководството на КПСС и подписва т. нар. 
„Московски протокол“.
Солаков, Ангел (20 юли 1922–1998) – член 
на ЦК на БКП (1962–1971 г.). Ръководи 
Комитета за държавна сигурност на НРБ 
в периода 1965–1968 г. От 1968 до 1971 г. 
оглавява Министерството на вътрешните 
работи и държавната сигурност.
Спасов, Мирчо (23 януари 1911 – 13 
юли 1993) – първи заместник-министър 
на вътрешните работи между 1965 и 
1973 г., член на Централната контрол-
но-ревизионна комисия и на ЦК на БКП 
(1966–1982 г.) и народен представител в 
4–8 НС от 1962 до 1985 г. Първи замес-
тник-началник на Комитета за държавна 
сигурност на НРБ от 1965 г.
Хусак, Густав (10 януари 1913–18 ноем-
ври 1991) – заместник министър-предсе-
дател на ЧССР от април 1968 г. Първо-

Republican Party. He won the American 
presidential election held in November 
1968 and served from 20 January 1969 to 
9 August 1974 since he was reelected in 
1972.
Novotný, Antonín (10 December 1904–28 
January 1975) was First Secretary of the 
CPCz between 1953 and 1968. He was 
elected CSSR president in 1957 and served 
until his resignation on 22 March 1968.
Pavel, Josef (18 September 1908 – 1973) 
was Minister of the Interior in the new 
government of Oldřich Černík between 9 
April and 30 August 1968.

Pelnarz, Jan (24 April 1911 – 23 April 
1982) was CSSR Minister of the Interior 
from 31 August 1968 to 28 January 1970.

Shopov, Grigor (17 January 1916 – 27 May 
1994) was a Colonel General, a member of 
the CC BCP from 1966 to 1989, and Deputy 
Minister of the Interior between 1960 and 
1973. In 1965 he was appointed Deputy 
Chairman of the Committee for State 
Security of the PRB.
Smrkovský, Josef (26 February 1911 – 15 
January 1974) was a member of the CC of 
the CPCz and its Presidium from March 
1968 to April 1969, and Chairman of the 
National Assembly between April 1968 and 
January 1969. He was a representative of 
the reformatory wing of the party, and an 
opponent of Soviet military intervention in 
the country. Smrkovskэ participated in the 
Moscow meeting with the CPSU leadership 
held between 23 and 26 August 1968 and 
joined the signing of the Moscow Protocol.
Solakov, Angel (20 July 1922 – 1998) was 
a member of the CC BCP from 1962 to 
1971, and Head of the Committee for State 
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начално е най-големия привърженик на 
реформите и помощник на Александър 
Дубчек в родната му Словакия. Именно 
като реформатор е избран за ръководител 
на Комунистическата партия на Словакия 
от словашкото заседание на извънредния 
XІV конгрес на ЧКП, веднага след за-
връщането му от Москва през август 1968 
г. Хусак се превръща в един от най-ярките 
реализатори на курса на „нормализация“, 
но едва след Московското съвещание от 
август 1968 г., когато не само вижда об-
речеността на реформите, но и шанс за 
себе си за ново издигане в партийната и 
държавната йерархия. През април 1969 г. 
е избран за първи секретар на ЧКП.

Цисарж, Честимир (2 януари 1920) – сек-
ретар на ЦК на ЧКП по въпросите на об-
разованието, науката и културата от април 
1968 г. и председател на чешкия Нацио-
нален съвет (1968–1969 г.). След като Ан-
тонин Новотни подава оставка през март 
1968 г., студентите издигат кандидатурата 
му за президент, но не е избран, тъй като ръ-
ководството на ЧКП издига кандидатурата 
на ген. Лудвиг Свобода. Представител е на 
реформистката лява интелигенция и се бори 
за т. нар. „социализъм с човешко лице“.
Черник, Олдржих (27 октомври 1921 – 
19 октомври 1994) – член на ЦК на ЧКП 
(1958–1970 г.) и министър-председател 
на ЧССР от 8 април 1968 до 28 януари 
1970 г. Той подкрепя реформите в стра-
ната, свързани с „Пражката пролет“. На 
21 август 1968 г. е отвлечен в СССР заед-
но с Александър Дубчек и други висши 
ръководители и участва в подписването 
на т. нар. „Московски протокол”.
Шалгович, Вилям (12 декември 1919–
6 февруари 1990) – председател на Цен-
тралната контролно-ревизионна комисия на 

Security of the PRB between 1965 and 1968. 
Solakov headed the Ministry of the Interior 
and the State Security from 1968 to 1971.
Spasov, Mircho (23 January 1911 – 13 
July 1993) was First Deputy Minister of the 
Interior between 1965 and 1973, member of 
the Central Inspection and Audit Committee 
of the CC of the BCP (1966 – 1982) and 
an MP in fi ve (from IV to VIII) national 
assemblies between 1962 and 1985. He 
was First Deputy Head of the Committee 
for State Security of the PRB from 1965 
onwards.
Svoboda, Ludwig (25 November 1895 – 20 
September 1979) was an Army General and 
President of the CSSR from 1968 to 1975. 
He was a participant in the Moscow meeting 
with the CPSU leadership held on 23-26 
August 1968 and a major infl uence for the 
release of Alexander Dubček, who had been 
kidnapped together with his political allies 
during the Soviet military invasion.
Šalgovič, Viliam (12 December 1919 –
6 February 1990) was Chairman of the 
Central Inspection and Audit Committee of 
the Slovak Communist Party from 1962 to 
1968, Head of the State Security and Deputy 
Minister of the Interior between June and 
August 1968. A KGB resident in the CSSR 
he facilitated and supported Soviet military 
invasion of August 1968.
Šik, Ota (11 September 1919 – 22 August 
2004) was Director of the Economic Institute 
of the Czechoslovak Academy of Sciences 
from 1962 to 1969, member of the CC CPCz 
between 1962 and 1969, and Deputy Prime 
Minister from April 1968 onwards. He was 
the author of the 1960s economic reform 
program.
Štrougal, Lubomír (19 October 1924) was 
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Словашката комунистическа партия (1962–
1968 г.), отговорник за държавната сигур-
ност и заместник-министър на вътреш-
ните работи в периода от юни до август 
1968 г. Резидент на КГБ в ЧССР и подпо-
мага и подкрепя нахлуването на съветските 
войски в страната през август 1968 г.
Шик, Ота (11 септември 1919 – 22 ав-
густ 2004) – директор на Икономическия 
институт на Чехословашката академия 
на науките (1962–1969 г.), член на ЦК на 
ЧКП между 1962 и 1969 г. и заместник 
министър-председател на страната от ап-
рил 1968 г. Създава програмата за иконо-
мически реформи през 60-те години.
Шопов, Григор (17 януари 1916–27 май 
1994) – генерал-полковник и член на ЦК 
на БКП в периода 1966–1989 г. От 1960 до 
1973 г. е заместник-министър на вътреш-
ните работи. През 1965 г. е назначен за 
заместник-председател на Комитета за 
държавна сигурност на НРБ.
Щроугал, Лубомир (19 октомври 1924) – 
член на ЦК на ЧКП (1958–1989 г.) и негов 
секретар от 1965 до 1970 г. Заместник ми-
нистър-председател на ЧССР между април 
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