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Сборникът „Държавна сигурност – Смяната на имената – Възродителният про-
цес (1945–1990 г.)“ е част от поредицата „Из архивите на ДС“, документални изда-
ния на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българ-
ската народна армия. Предвид на богатия и почти изцяло съхранен документален 
материал по темата, както и поради широките хронологични граници на изследвания 
период, сборникът излиза в два тома. Първият том обхваща времевия отрязък от 
1945 до 1985 г., а вторият – от 1986 до началото на 1990 г. 

Задачата при подбора на документите се оказа трудна, защото до момента по 
темата, свързана с опитите за асимилация на мюсюлманското население в България, 
има издадена значителна по обем документална и научна литература. В двутомника 
„Възродителният процес“1 от поредицата „Архивите говорят“ на Държавна агенция 
„Архиви“, наред с преобладаващия брой документи от архивния масив Б (бивш ар-
хив на БКП), могат да се срещнат и немалко документи, създадени от ДС и съхра-
нявани в архива на МВР до предаването му в централизирания архив на Комисията. 
Повечето от тези документи обаче са публикувани с големи съкращения. Впечатля-
ващи по обем са и документалните издания на Веселин Ангелов от поредицата „Лич-
но! Строго секретно“ – „Държавна сигурност срещу неформалните организации в 
България (1987–1989 г.)“2. В изследванията на Михаил Иванов, Михаил Груев, Алек-
сей Кальонски, Антонина Желязкова и др. също са цитирани голям брой документи 
от архива на ДС, анализиращи темата.

Стремежът на съставителите на двутомника „Държавна сигурност – Смяната на 
имената – Възродителният процес (1945–1985 г.)“ бе включените в сборника доку-
менти да не са публикувани в други издания досега. Старателно прегледахме огро-
мен по обем архивен материал в издирването на неизвестни архивни единици, които 
да хвърлят допълнителна светлина върху процеса по насилствената смяна на име-
ната на мюсюлманското население в Народна република България. Процес, дълъг и 
мъчителен, който като червена нишка преминава през целия период на съществуване 
на Държавна сигурност. Опасенията ни, че повечето от събитията са добре известни 
и широко изследвани, се оказаха неоснователни. В проблем за реализацията на до-
кументалния сборник се превърна не оскъдният брой останали непубликувани до-
кументи, а изключително големият по обем материал в архива на Комисията. Рабо-
тата се усложни и поради често препокриващата се информация в различни архивни 
единици. Този факт е поредното доказателство за силната ангажираност на тайните 

1  Архивите говорят, т. 55 – „Възродителният процес“. Българската държава и българските турци 
(средата на 30-те – началото на 90-те години на ХХ век), т. 1, С., 2009; Архивите говорят, т. 61 – „Въз-
родителният процес“. Международни измерения (1984 – 1989), т. 2, С., 2009. 

2 Ангелов, В. Секретно! Протестните акции на турците в България (януари – май 1989 г.). До-
кументи, С., 2009; Ангелов, В. Лично! Строго секретно! Държавна сигурност срещу неформалните 
организации в България (1987 – 1989), С., 2012.
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служби в НРБ при провеждане на партийните решения в процеса по асимилиране на 
мюсюлманското население.

Хронологичното разделение на двата тома не е случайно. В първия том просле-
дяваме многобройните опити за изкуствено побългаряване на тези хора чрез смяната 
на имената им, докато във втория вече по-отчетливо се очертава масовата съпротива, 
довела до т.нар. Възродителен процес – опитите за неговото насилствено провежда-
не, силната обществена и международна реакция и значението му за краха на социа-
листическата система в България.

В интерес на обективната историческа истина обаче не можем да рамкираме про-
цеса по асимилация на мюсюлманското население само в годините на комунисти-
ческото управление. Всекидневието, числеността и нравите му привличат интереса 
на ръководителите на новата българска държава още непосредствено след нейното 
Освобождение. Опитите за тяхното приобщаване към българската нация започват в 
хода на Балканските и на Първата световна война, но тогава все още няма стройна 
политика по отношение поданиците на българската монархия, изповядващи ислям. 
При все това те се ползват с религиозни свободи, право на изявяване на културната 
и малцинствената си идентичност чрез наличието на специализирани училища и пе-
чатни издания на турски език. С проникването на кемализма сред българските турци 
през 30-те години на ХХ в. започват и гоненията на мюсюлманите от България. 

След Втората световна война просветните и религиозните свободи като нача-
ло са гарантирани от правителството на Отечествения фронт, но от 1945 г. темата 
за влиянието на турския национализъм сред населението, изповядващо ислям, се 
очертава като проблемна за политиката на тогавашния управляващ елит. Мюсюл-
манското население в България е превърнато в обект на службите за сигурност, кои-
то стриктно съблюдават числеността, народопсихологията и неговите изселнически 
чувства. Мюсюлманската религия се възприема като белег за малцинствена принад-
лежност. Според вижданията на ръководните кадри от партийните среди този факт 
може да способства за капсулирането на последователите на Аллах и изолиране-
то им от общата тенденция за строеж на нов социалистически строй. Това налага 
консолидиране силите на ръководството на БКП с тези на Държавна сигурност при 
провеждане на поредица от мероприятия, свързани с новата паспортизация на на-
селението (1953 г.), със смяната на мюсюлманските имена с български, стремеж към 
осъществяването на т. нар. „културна революция“ в бита и облеклото им през 60-те, 
70-те и 80-те години на ХХ век. 

В периода 1944–1989 г. действията от страна на партийното ръководство спрямо 
мюсюлманите в България преминават през различни фази - на активизиране или на 
краткотрайно затихване. Предоставянето на редица привилегии на това население 
в страната не винаги довеждат до желаните резултати, след което обикновено се 
прибягва към пореден опит за насилствено решаване на проблема. Мюсюлманите 
периодично се оказват без право на избор при спазване на традиционните за тях 
обичаи при сватбени тържества, извършване на сюннет и погребалните ритуали. Ко-
гато проявяват несъгласие с мерките на партията, биват нападани, малтретирани и 
обиждани. Не са пощадени дори партийните членове и ръководните кадри сред тях, 
обявили се в защита на традицията, които често биват изключвани от редиците на 
БКП. През това време Държавна сигурност се явява като наблюдателен орган, който 
отчита резултатите от провежданите мероприятия. Рапортите на оперативните ра-
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ботници на ДС често завършват със заключение за незадоволително изпълнение на 
заложената програма.

Важен документ за включването на органите на сигурността в реализирането на 
партийните решения е Заповед № І – 224 на министъра на вътрешните работи 
от 19 юни 1962 г. за повишаване на политическото съзнание, културата и тру-
довата активност на някои категории цигани, татари и българи с мюсюлман-
ско вероизповедание и за вземане мерки против турчеенето им (вж. Документ 
№ 34 (том І). Както самото заглавие подсказва, пред ДС стои задача за провеждане 
на агентурно-оперативни мерки спрямо изповядващите ислям етно-конфесионални 
групи, като преобладаването на тюркските черти в бита на това население се приема 
от властта като белег за разпространение на чужд културен и етнически модел, обо-
значен под термина „турчеене“. 

Във връзка с изпълнение на последвалите инструкции по ограничаване на тази 
тенденция в Секретариата на МВР постъпват и други интересни сведения от окръ-
жните управления, според които на територията на съответните окръзи няма 
данни за пропагандиране на турска или мюсюлманска култура, както и на слу-
хове за изселване в Турция, въпреки наличието на циганско население, изпо-
вядващо ислям. Такова е съдържанието на писмото на началника на ОУ – МВР, 
Стара Загора (вж. Документ № 43 (том І).

Несъмнено всяка репресия поражда съпротива. Ограничаването на всекиднев-
ните обреди, белязани като чуждопоклонничество и прокарване на вражеска поли-
тика, среща противодействие сред вярващото мюсюлманско население. Борбата на 
мюсюлманите за защита на вяра и традиция се изразява по официален и нелегален 
път. Официално чрез делегации на хората от различни населени места на България, 
които пращат подписки до ЦК на БКП или търсят защитата на турското дипломати-
ческо тяло в София. Нелегалният път се изразява с участие в конспиративни групи с 
цел противопоставяне на властта посредством нетрадиционни методи. В началото на 
70-те години по-известни са последователите на „Асоциацията за култура и солидар-
ност с родопските турци“, създадена през 1970 г. в Истанбул от български изселници 
и оказала силно влияние върху поведението на мюсюлманското население. Явното 
противопоставяне на властта с тази общност в българската история бележи кървави 
страници като Корнишките събития от началото на 1973 г., разправата с миньорите 
от с. Барутин през 1972 г., метежа в с. Рибново в ранната пролет на 1964 г. Общото 
между трите случая е организираната съпротива на населението на тези села, поту-
шена с насилствените способи на репресивната машина на Държавна сигурност. Хо-
рата излизат на улицата, защитавайки се единствено с подръчни материали, а срещу 
тях откриват огън. Стига се и до жертви. По-късно подбудителите и организаторите 
на метежите са подведени под наказателна отговорност. Сред по-интересните доку-
менти, отразяващи споменатите случаи, са:

Документ № 45 (том І) – Специално съобщение относно станалия метеж в 
с. Рибново, Благоевградски окръг от 1 април 1964 г., където се описва подробно 
враждебното посрещане на Партийния комитет и комисията, упълномощени за про-
веждане на партийните повели по смяната на имената.

Документи № 46 и 47 (том І) – Планове за провеждане на агентурно-
оперативни мероприятия за изясняване на обстановката в с. Рибново и уточня-
ване на участниците в метежа на 29 март 1964 г. Тези документи са изготвени с 
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цел да се изяснят конкретните подбудители на метежа, участието на мюсюлманското 
духовенство и влиянието му сред населението по поддържане на отрицателното от-
ношение към партийните мерки. Всъщност основната задача на Държавна сигур-
ност е да открие виновниците за създалото се положение, които да бъдат наказани за 
назидание на всички, които не искат да се подчинят на ръководството на БКП.

Документ № 57 (том І) – Информация до първия секретар на БКП и пред-
седател на Държавния съвет на НРБ за инциденти, станали в селата Касъка, 
Доспат, Барутин и Чавдар, Смолянски окръг, по повод възстановяването на 
българските имена. Документът ни запознава с обстановката в с. Барутин, където 
жителите му се открояват със своята непримиримост при смяната на имената през 
пролетта на 1972 г.

Документ №  66 (том І) – Заключително постановление по следствено дело 
№ 84/ 1973 година по описа на ДС, София, 29 май 1973 г. Отразяват се причините, 
довели до образуване на следствено дело на водачите на бунта в с. Корница срещу 
партийните решения за смяната на имената и полученото тежко наказание.

В средата на 80-те години на ХХ век съпротивата на българите с мюсюлманско 
вероизповедание срещу насилствената смяна на имената им придобива особено оже-
сточен характер, довел до най-тежките и кървави атентати в модерната българска ле-
топис.Това са взривовете в градовете Пловдив и Варна (30 август 1984 г.), атентатът 
на гара Буново (9 март 1985 г.), отвличането на двете момчета Дарин Христов и Ни-
колай Петров (7 юли 1987 г.). Освен невинни жертви тези случаи нанасят и нелечима 
травма в съзнанието на съвременниците си.

Във втория том на сборника сме включили интересни документи, които разказ-
ват за ролята на Държавна сигурност в опитите й да пречупи състезателя по вдигане 
на тежести Наим Сюлейманоглу. В края на 1986 г. той бяга в Турция, където приема 
турско гражданство и открито се обявява срещу Възродителния процес. В предло-
жението относно откриване на ДОР на Наум Шаламанов от 8 май 1987 г. (вж. 
Документ № 21 (том ІІ) се търсят начини как спортистът да бъде принуден да се 
завърне в България. При евентуален неуспех при използване на първоначалните за-
мисли се предвиждат мерки за оказване на психологически натиск върху Сюлейман-
оглу, в резултат на които той да загуби спортната си форма, да отстъпи от постигна-
тия напредък като шампион.

Важни за обективния прочит на историята по темата са документите, които осве-
тяват как е била използвана българската наука в защита на Възродителния процес. 
Такива документи могат да се открият и в двата тома на сборника. Например в сре-
дата на 80-те години на миналия век е създаден Научно-координационен съвет към 
БАН и към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с основна задача да 
подпомага изследванията при издирване и коригиране на постановките в българ-
ската и турската историография за съдбата на християнското население в земите на 
Османската империя през ХV – ХVІІІ в. Внимание заслужават следните документи:

Документ № 14 (том ІІ) – Агентурно сведение относно дейността на Научно-
координационния съвет (НКС) по Възродителния процес от 24 декември 1986 г. 
В него са представени и членовете на съвета, чиято основна задача в онези години е 
научното обезпечаване оправданието за Възродителния процес.

Документ № 15 (том ІІ) – Протокол от заседание на НКС по Възродителния 
процес за обсъждане на информация за извършената дейност през 1986 г. В до-
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кумента се маркират задачите, свързани с намирането на нови документи и факти, 
които биха доказали произхода на мюсюлманите в българските земи. 

На фона на тези очаквания за работата на учените за оборване на турската исто-
риопис и официалната пропаганда за българските мюсюлмани не може да не откроим 
и поместената в първи том на настоящото издание докладна записка от акад. Ни-
колай Тодоров и проф. Страшимир Димитров относно осъществени контакти 
с учени от Турция по време на ХVІ световен конгрес на историците в Щутгарт 
от есента на 1985 г. – Документ № 95 (том І) – По време на събитието българските 
учени имат възможност да общуват с учени от Турция. Документът е показателен 
за неоснователните съмнения на българските участници, че ще бъдат посрещнати 
враждебно и с нападки от страна на турските сътрудници. Тонът е колегиален, стре-
межите и на двете страни са за поддържане на научните контакти и сътрудничество, 
без да позволява политиката на която и да е държава да влияе при написването на 
обективния разказ за миналото на двете съседни нации.

Подбраните във втория том документи разкриват още и отношението на българ-
ското общество към проблемите на мюсюлманското население у нас, по-специално 
дейността на неформалните структури и организации в защита правата на човека. И 
тук Държавна сигурност се опитва да спре и да повлияе на тенденцията българските 
мюсюлмани да се включват в работата на тези нови формирования, но усилията й са 
в голяма степен безуспешни. В началото на 1989 г. започват масови протестни дей-
ствия на част от мюсюлманското население срещу насилственото преименуване.

При публикуването на документите на бившата Държавна сигурност сме длъжни 
да отбележим, че при тях се наблюдава изобилие от силно идеологизирани оценки, 
пречупени през субективния поглед на агентите, оперативните работници и на по-
висшестоящите служители на тайните служби. Много често при срещи с очевидци 
на събитията се сблъскваме с тяхната оценка, че тези документи са силно манипу-
лативни и в голяма степен не отговарят на истината. Ето защо при цялостното из-
следване на историческите процеси е задължително сверяването на информацията и 
с други източници. В същото време документите на комунистическите тайни служ-
би представляват ценен изворов материал, защото доразкриват непознати страни от 
историята на българската държава в периода на нейното авторитарно управление – 
1944–1989 г.

* * *
В първия том на книжното издание на документалния сборник „Държавна сигур-

ност – Смяната на имената – Възродителният процес (1945-1985 г.)“ сме подбрали 
сто и един документа, а във втория сме представили седемдесет и четири. Първона-
чалното ни намерение бе да използваме едновременно тематичния и хронологичния 
подход при систематизиране на документите, но поради разликата в значимостта и 
в мащаба на провежданите мероприятия (използваме термин от лексиката на ДС 
документите), за да избегнем евентуален дисбаланс при представянето на докумен-
тите, обособени в раздели и подраздели, избрахме чисто хронологичния принцип. 
Както и при останалите сборници от поредицата „Из архивите на ДС“ документите 
се публикуват фототипно.

При датирането се позоваваме на най-ранната дата, отбелязана върху документа 
като предполагаема на неговото създаване. При отсъствието на датировка върху до-
кумента сме търсили индиректни връзки със съседни документи от архивната еди-
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ница или сверяване с други исторически събития. Датираните от съставителите до-
кументи са поставени в квадратни скоби.

Заглавията в приложения списък са оригинални. При малък брой документи сме 
разширили заглавието, когато става дума за справки, информации, рапорти и т.н., 
които не носят податки за съдържанието. Под заглавието на всеки документ сме по-
местили индекс на фондообразувателя, следван от номера на архивния фонд, описа 
и архивната единица. Изходните данни на документите са последвани от кратка ано-
тация на тяхното съдържание.

Към справочния апарат на документалния сборник сме включили речник на тер-
мините, тъй като в документите често се срещат понятия от ислямската традиция и 
религия, а също и кратка хроника на по-важните събития.

Както споменахме по-горе, досега публикуваните документи по темата в по-
голямата си част са силно съкратени. Желанието ни в този сборник те да бъдат пу-
бликувани в тяхната цялост също се оказа трудна задача поради ограничения брой 
страници на книжното тяло. Съкращения са правени в случаите: при които темата 
е част от обширен документ, засягащ и други проблеми (например документи с ин-
формаця за други малцинствени групи сред българското население); при документи, 
чието съдържание разкрива вече срещани факти и коментари от предхождащи ги 
справки; подбор на част от изказванята от стенограмите на съвещанията на Коле-
гиума на МВР, които често са в обем над 100 страници. Там, където документът е 
съкратен, задължително е положен електронен знак (квадратни скоби и многоточие). 
В пълен обем съкратените документи ще могат да бъдат прочетени в разширените 
електронни варианти към двата тома на сборника. 

Основните видове документи в сборника са характерните за МВР информации, 
справки, доклади и донесения на агенти до началниците на окръжните управления 
на МВР и до министъра на вътрешните работи. В това отношение най-много до-
кументи се откриват в големите масиви на фонд № 1, фонд № 2, фонд № 3 и фонд 
№ 13 на МВР. В сборника са включени и материали от личните и работните дела 
на вече обявени агенти на Държавна сигурност, както и групови оперативни раз-
работки на лица, пряко свързани със съпротивата срещу преименуването или пред-
ставляващи интерес за службите като представители на мюсюлманското население в 
България. Интересен изворов материал представляват също и служебните бюлетини 
на Държавна сигурност. В тях се обобщава ролята на репресивния апарат при про-
веждането на държавната и партийната политика през разглеждания исторически 
период.

Във втория том на сборника доминират документи от фонд № 1, опис 11а – 
ЦИОУ(Централно информационно организационно управление). Това са предимно 
информации, месечни и седмични оценки, сводки и справки за обстановката в стра-
ната, отразяващи най-драматичните моменти от съдбата на турското население в 
България в края на миналия век. Изготвени са съгласно изискванията в специална 
Заповед на министъра на вътрешните работи № І – 16 от 2 февруари 1987 г. за 
утвърждаване на българското народностно самосъзнание у лицата, възстано-
вили своите имена (вж. Документ № 16 и Документ № 17 (том ІІ). Конкретните 
документи разкриват наложената схема на службите, която се изисква в работата им 
по пълноценното следене и отразяване на случващото се.

Предвид на историческото време, когато са създавани документите, преоблада-
ват текстовете, печатани на пишеща машина или на циклостил. Срещат се текстове, 
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писани на ръка. Стремежът ни е бил да издирим оригиналните документи, но там 
където не сме открили автентичния документ, публикуваме копия или негови пре-
писи.

В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите 
и обявяване на принадлежност на български граждани към ДС и РС на БНА и на 
Закона за защита на личните данни в някои от документите са заличени данните за 
третите лица.

В заключение благодарим на всички, които съдействаха при подготовката на дву-
томния документален сборник „Държавна сигурност – Смяната на имената – Възро-
дителният процес (1945–1990 г.)“.

      
ОТ  СЪСТАВИТЕЛИТЕ
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INTRODUCTION

The documentary collection “State Security – Change of Names – Revival Process 
(1945–1990)” is part of the series “The Archives of the State Security”, documentary 
editions of the Committee for Disclosing the Documents and Announcing Affi liation of 
Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian 
National Armed Forces.

Given the rich and almost entirely preserved documentary materials on the subject, as 
well as the broad chronological limits of the specifi ed period, the documentary collection 
comes in two volumes. The fi rst volume covers the period from 1944 to 1985, while the 
second one covers the period from 1986 to early 1990.

The selection of documents has proved diffi cult because to date on the topic related 
to the attempted assimilation of Muslim population in Bulgaria has been published 
a considerable volume of documentary and scientifi c literature. In the two-volume 
documentary collection “The Revival Process”1 from the series “Archives are Speaking” 
of the Archives State Agency along with the overwhelming number of documents from the 
archive array B (formerly archive of the Bulgarian Communist Party) can also see many 
documents produced by SS and stored in the archive of the Ministry of Interior to its transfer 
to the centralized archive of the Committee. Most of these documents have been published, 
however, with large abridgements. The documentary editions of Veselin Angelov from the 
series “Private! Top Secret – State Security against Informal Organizations in Bulgaria 
(1987–1989)”2 are also impressive in terms of number of documents. The studies of Mihail 
Ivanov, Mihail Gruev, Alexey Kalionski , Antonina Zhelyazkova and others also contain a 
large number of documents from the archives of the State Security analyzing the topic.

The idea of the compilers of the two-volume documentary collection “State Security – 
Change of Names – Revival Process (1945–1985) was that the documents included in 
the documentary collection should not have been published in any other editions. We 
thoroughly reviewed the huge archive material in the search for unknown archival units 
to shed additional light on the process of forcible renaming of the Muslim population in 
the People’s Republic of Bulgaria. Long and arduous process that runs like a red thread 
throughout the existence of the State Security. Our concerns that most of the events are well 
known and widely studied proved unfounded. Not the low number of other unpublished 
documents, but the very large volume of material in the archives of the Committee turned 
to be a problem for the realization of the documentary collection. The work also became 
more complicated due to the overlapping information in different archival units. This fact is 
just another proof of the strong commitment of the secret services in the People’s Republic 
of Bulgaria in the conduct of party decisions in the process of assimilation of the Muslim 
population.

1 “Archives are Speaking”, item 55 - “Revival Process”. The Bulgarian state and the Bulgarian Turks 
(mid 30s – early 90s of XX century), item 1, Sofi a, 2009; ”Archives are Speaking”, item 61 – “Revival Pro-
cess”. International dimension (1984 - 1989), item 2, Sofi a, 2009.

2 Angelov, V. Private! Top Secret! Protests actions of the Turks in Bulgaria (January – May 1989). Docu-
ments, S. 2009,  Angelov, V. Private!Top Secret! State Security against Informal Organizations in Bulgaria 
(1987 – 1989), Sofi a, 2012.
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The chronological separation of the two volumes is not accidental. In the fi rst volume 
we follow the numerous attempts to artifi cial Bulgarisation of these people by changing 
their names, while the second underlines more clearly the mass resistance, which led to 
the so-called Revival process – the attempts for its forced implementation, strong public 
and international reaction and its implications for the collapse of the socialist system in 
Bulgaria.

As a matter of objective historical truth, however, we cannot frame the process of 
assimilation of the Muslim population only in the years of communist rule. Its commonplace, 
strengths and manners attract the interest of the leaders of the new Bulgarian state 
immediately after its liberation. The attempts to integrate them into the Bulgarian nation 
began during the Balkan War and the First World War, but then there was no coherent 
policy in relation to the citizens of the Bulgarian monarchy professing Islam. However, 
they enjoyed religious freedom, the right of expression of cultural and minority identity 
by the presence of special schools and newspapers in Turkish. The expulsions of Muslims 
from Bulgaria have begun with the penetration of Kemalism among Bulgarian Turks in the 
30s of the twentieth century.

After World War II, educational and religious freedoms were mainly guaranteed by 
the government of the Fatherland Front, but since 1945 the topic about the impact of 
Turkish nationalism among the population professing Islam seems to be problematic for 
the policy of the then ruling elite. The Muslim population in Bulgaria has been turned into 
an object of the security services who strictly observe the number, national psychology 
and its emigration feelings. The Muslim religion was seen as a sign of belonging to 
minorities. According to the views of senior leaders within the party circles this fact may 
help to encapsulate the followers of Allah and their isolation from the general trend for 
the construction of a new socialist order. This requires consolidation of the powers of the 
BCP leadership with those of State Security in running a series of events related to the new 
passportization of the population (1953), the change of Muslim names to Bulgarian ones, 
a striving for the realization of the so-called “cultural revolution” in their lifestyle and 
clothing in the 60s, 70s and 80s of the twentieth century.

In the period 1944-1989, the actions of the party leadership against the Muslims in 
Bulgaria went through different phases – activation or transient attenuation. Providing 
a number of benefi ts to this population in the country did not always lead to the desired 
results, then typically resorting to another attempt to forcibly resolve the problem. The 
Muslims regularly seemed to have no right to choice in respecting their traditional customs 
at weddings, circumcision ceremony and funeral rites. When showing disagreement with 
the measures of the party, they were attacked, abused and insulted. Even the party members 
and leaders among them were not spared when announcing in defense of a tradition and 
they have often been excluded from the ranks of the Bulgarian Communist Party. During 
this time, State Security acted as an observatory that reported the results of its activities. 
The reports of the operative workers of the State Security often ended with a fi nding of 
unsatisfactory performance of the program set.

Order № I - 224 of the Minister of Interior from 19 June 1962 to raise political awareness, 
culture and employment of certain categories of Gypsies, Tatars and Bulgarians with 
Muslim religion and taking measures against their striving (“turcheene”) (See Document 
№ 34 (Volume I) is an important document about the inclusion of the security forces in the 
implementation of the party’s decisions.  As the title suggests, State Security was tasked to 
carry out intelligence and operational measures against Muslim ethnic-confessional groups, 
as the prevalence of Turkic features in the lifestyle of this population was considered by 
the leadership as a sign of distribution of a foreign cultural and ethnic model indicated by 
the term “striving/turcheene”.
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In connection with the implementation of the subsequent instructions to curtail this 
trend, the Secretariat of the Ministry of Interior also received other interesting information 
from the District Directorates, according to which on the territory of the districts there 
were no evidence for advocating Turkish or Muslim culture, and rumors of deportation to 
Turkey, despite the presence of Gypsy population professing Islam. This is the letter of the 
Head of the Stara Zagora Regional Directorate – Ministry of Interior. (See Document № 
43 (Volume I).

Undoubtedly any repression creates a resistance. Limiting daily rituals marked as 
xenomania and enactment of hostile policy is met with opposition among the Muslim 
population. The fi ght of the Muslims to protect their religion and tradition is refl ected in 
offi cial and illegal ways. The offi cial way was by delegations of people from different 
localities of Bulgaria who send subscriptions to the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party or by seeking the protection of the Turkish diplomatic corps in Sofi a. The 
illegal way is expressed in the participation of conspiracy groups in order to combat the 
leadership through unconventional methods. The followers of the “Association for Culture 
and Solidarity with the Rhodope Turks” established in 1970 in Istanbul by Bulgarian 
emigrants were better known in the early 70s and had a strong infl uence on the behavior of 
the Muslim population. The apparent opposition to the leadership of this community in the 
Bulgarian history marked the bloody pages such as the events in Kornitsa in early 1973, 
the crackdown of the miners from the village of Barutin in 1972, the riot in Ribnovo in the 
early spring of 1964. The common thing between the three was the organized resistance of 
the inhabitants of these villages, suppressed by violent means of the repressive machinery 
of State Security. The people went out on the streets protecting themselves only with 
materials at hand, and the security forces opened fi re on them. There were victims. Later, 
the instigators and organizers of the riots were prosecuted. Some interesting documents 
refl ecting those cases:

Document № 45 (Volume I) – Special message about the riot in the village of 
Ribnovo, Blagoevgrad District – 1 April 1964, which describes in details the hostile 
welcoming of the Party Committee and the Commission authorized to conduct the 
party will in relation to the change of names.

Documents № 46 and № 47 (Volume I) – Plans to conduct intelligence and 
operational activities to clarify the situation in the village of Ribnovo and identifying 
the participants in the riot on 29 March 1964. These documents have been prepared in 
order to clarify the specifi c instigators of the riot, involving Muslim clerics and its infl uence 
among the population by maintaining a negative attitude towards the party measures. In 
fact, the main task of the State Security was to fi nd those responsible for the situation, to be 
punished as an example to all who do not want to obey to the leadership of the Bulgarian 
Communist Party.

Document № 57 (Volume I) - Information to the First Secretary of the Bulgarian 
Communist Party and Chairman of the State Council of People’s Republic of 
Bulgarian on incidents occurring in the villages of Kasaka, Dospat, Barutin and 
Chavdar, Smolyan District in relation to the restoration of the Bulgarian names. The 
document introduces us to the situation in the village of Barutin where the inhabitants 
stand out with their intransigence when changing their names in the spring of 1972.

Document № 66 (Volume I) – Final decree on investigation case № 84/1973 on the 
inventory of State Security, Sofi a, 29 May 1973. It provides the grounds for initiating 
the investigation case in relation to the leaders of the rebellion in the village of Kornitsa 
against the party decisions about the names change and the severe punishment imposed.

In the mid-80s of the twentieth century the resistance of the Bulgarian Muslims against 
the forcible renaming turned especially bitter, which led to the most severe and bloody 
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attacks in the modern Bulgarian history. Those were blasts in Plovdiv and Varna (30 August 
1984), the attack at the Bunovo Station (9 March 1985), the kidnapping of the two boys 
named Darin Hristov and Nikolay Petrov (7 July 1987). Besides the innocent victims, 
those cases caused an incurable trauma in the minds of our contemporaries.

The second volume of the documentary collection includes interesting documents about 
the role of the State Security in its efforts to crush the weightlifter Naim Suleymanoglu. 
In late 1986 he escaped in Turkey where he accepted Turkish citizenship and stood openly 
against the Revival rocess. The proposal for opening a case for operative development 
against Naum Shalamanov of 8 May 1987 (see Document № 21 (Volume II) looks for 
different ways on how to force the athlete to return to Bulgaria. Upon failure in using the 
original ideas were conducted measures to exert psychological pressure on Syuleymangolu 
as a result of which the athlete will lose his sports shape, to step back from the progress 
made as a champion.

The documents that illuminate how the Bulgarian science was used to protect the 
Revival process are important for the objective read of the history on the subject. Such 
documents can be found in the two volumes of the documentary collection. For example, 
in the mid-80s of the last century was created the Scientifi c Coordination Council to the 
Bulgarian Academy of Sciences and the Sofi a University “St. Kliment Ohridski”, whose 
main task was to support the research in tracing and correcting performances in Bulgarian 
and Turkish historiography about the fate of Christians in the lands of the Ottoman Empire 
in the fi fteenth - eighteenth century. We should pay attention to the following documents:

Document № 14 (Volume II) – Agent’s evidence about the activities of the Scientifi c 
Coordination Council (SCC) in relation to the Revival process of 24 December 1986. 
It contains information about the board members whose main task in those years was to 
provide a scientifi c justifi cation for the Revival process.

Document № 15 (Volume II) – Minutes of a meeting of the SCC in relation to the 
Revival process to discuss the details of the work done in 1986. The document outlines 
the tasks associated with the fi nding of new documents and facts that would prove the 
origin of the Muslims in the Bulgarian lands.

In the light of the expectations on the work of scientists to rebut the offi cial Turkish 
historiography and offi cial propaganda about the Bulgarian Muslims, we cannot afford 
to miss to mention the memorandum of Academician Nikolay Todorov and Professor 
Strashimir Dimitrov on the contacts established with scientists from Turkey during 
the XVI World Congress of Historians in Stuttgart held in the autumn of 1985 – 
Document № 95 (Volume I) – During the event the Bulgarian scientists had the opportunity 
to interact with scientists from Turkey. The document indicates the unfounded suspicions 
of the Bulgarian participants that they would be welcomed with hostility and attacks by the 
Turkish associates. The tone was collegial; the ambitions of the both sides were to maintain 
scientifi c contacts and cooperation, without allowing politics of any country to infl uence 
the re-writing of the objective past of the two neighboring nations.

The documents contained in the second volume also reveal the attitude of the Bulgarian 
society to the problems of the Muslim population in the country, in particular the activities 
of the informal structures and organizations in defense of the human rights. State Security 
again tried to stop and infl uence the trend for the Bulgarian Muslims to engage in the work 
of these new formations, but its efforts were largely unsuccessful. The mass protest actions 
of part of the Muslim population against the forcible renaming begun in early 1989.

By publishing the documents of the former State Security, we must note that there was 
an abundance of highly ideological evaluations, refracted through the subjective view of 
agents, operatives and senior offi cers of the secret services. Very often during meetings 
with eyewitnesses of the events, we faced with their assessment that these documents are 



17

highly manipulative and largely do no correspond with the truth. Therefore, in the overall 
study of the historical processes verifi cation of the information with other sources is a 
must. At the same time, the documents of the communist secret services are a valuable 
source material because they reveal unknown aspects of the history of the Bulgarian state 
in the period of its authoritarian government – 1944–1989.

* * *

 In the fi rst volume of the book edition of the documentary collection “State Security – 
Change of Names – Revival Process (1945-1985)” we have selected one hundred and one 
documents and in the second one we have presented seventy-four documents. 

Our initial intention was to use both the thematic and chronological approach for the 
systematization of the documents, but due to the difference in the signifi cance and magnitude 
of the events carried out (we use a term from the lexicon of the SS documents), in order 
to avoid any imbalances in the presentation of the documents, divided into sections and 
subsections, we chose the purely chronological principle. As with all the other collections 
from the series “The Archives of the State Security”, the documents are published as 
phototypes.

In terms of the dates we reference to the earliest date stated on the document as alleged 
date for its creation. In the absence of dating on the document, we sought indirect links 
with neighboring documents from the archival unit or comparison with other historical 
events. The documents dated by the compilers are placed in square brackets.

The titles in the list attached are original. In a small number of documents we have 
expanded the title, when it comes to references, information, reports, etc., which do not 
have submissions about the content. Under the title of each document, we provide an index 
for the founder of the fund, followed by the number of the archival fund, the inventory and 
the archival unit. Output of the document is followed by a short abstract of its contents.

We have included a glossary of terms, as in the documents can often be seen concepts 
from the Islamic tradition and religion, and also a chronicle of major events.

As we mentioned above, the documents published on that subject are highly redundant. 
Our intention in this collection to publish the documents in their entirety also proved 
diffi cult due to the limited number of pages of the paper body. Reduction in information 
was made in the following cases: where the topic is part of a comprehensive paper covering 
other problems (for example, documents with information about other minority groups 
among the Bulgarian population); in documents which content reveals facts and comments 
from prior reports; selection of part of the statements of the meetings’ transcripts of the 
Collegium of the Ministry of Interior, which are often in volume over 100 pages. Where 
the document is reduced, an electronic sign is placed (square brackets and ellipsis). The 
redundant documents can be found in full in the expanded electronic versions to the two 
volumes of the documentary collection.

The main types of documents in the documentary collection are characteristic for the 
Ministry of Interior - information, references, reports and evidence provided by agents 
to the heads of the District Directorates of the Ministry of Interior and to the Minister of 
Interior. In this respect, the largest amount of documents is found in large arrays of fund 
№ 1, № 2, № 3 and № 13 of the Ministry of Interior. The documentary collection also 
includes materials from personal and working cases of already announced agents of State 
Security, as well as group operational developments of persons directly associated with 
the resistance against the renaming or members of the Muslim population in Bulgaria 
of interest for the services. The offi cial bulletins of State Security are also an interesting 
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source material. They summarize the role of the repressive apparatus in the conduct of 
state and party policy during the historical period in question.

The second volume of the documentary collection is dominated by documents from 
fund № 1, inventory 11a – Central Information Organizational Directorate. This is mainly 
information, monthly and weekly assessments, summaries and reports on the situation in 
the country, refl ecting the most dramatic moments of the fate of the Turkish population 
in Bulgaria at the end of the last century. They have been prepared in accordance with 
the special Order of the Minister of Interior № I – 16 of 2 February 1987 on the 
establishment of the Bulgarian national consciousness in people who restored their 
names (see Document № 16 and № 17 (Volume II). The specifi c documents reveal the 
scheme of the services, which requires more complete monitoring and full coverage of 
what was happening.

Given the historical time of preparation of the documents, texts typed on a typewriter 
or mimeographs prevail. There are also handwritten texts. Our goal was to seek out the 
original documents, but in cases where we did not fi nd the original document, we published 
a copy or its transcripts.

Data for third parties was deleted in some of the documents in pursuance of the Law 
for Access and Disclosure of the Documents and Announcement of Affi liation of Bulgarian 
Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army 
and the Protection of Personal Data Act.

Finally, we would like to thank all who have helped for the preparation of the two-
volume documentary collection “State Security – Change of Names – Revival Process 
(1945–1990)”.

BY THE COMPILERS
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ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÒÅ Ñ ÀÍÎÒÀÖÈß

1.  Из рапорт на началника на VІ отдел на отделение „Б“ относно малцинствата в 
България, София, 12 декември 1945 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 731, л. 3-5
Съдържа сведения за произхода, числеността и културата на турското малцинство 
в България. 

2.  Из доклад на Генералния щаб на Министерството на войната, озаглавен „Тур-
ският малцинствен и изселнически въпрос“,София, 30 юни 1947 г. (Със съкраще-
ния)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 55, л. 1-4, л. 44-50, л. 60-68
В изложението се извеждат причините, довели до необходимостта от разработ-
ването на проблемите на турското малцинство в България в контекста на новите 
условия, които Отечественофронтовската власт поставя пред българското обще-
ство и бъдещите отношения с турската държава. От доклада са подбрани сведения 
за числеността и особеностите не само на турското, но и на циганското малцин-
ство, българите с мюсюлманско вероизповедание, характерните черти на турско-
то селско население у нас и политиката на Турция към тях. Важни моменти са из-
разените позиции да се избегне масово изселване на турското население към Турция 
и да се пречупи влиянието на турската пропаганда сред него. Търсят се подходящи 
начини за приобщаването му към новата народнодемократична власт, неговото 
превъзпитаване, културно и политическо издигане. 

3.  Доклад на началника на ОУ – МВР, гр. Кърджали до Първи отдел на ДС за на-
строението и отношението на българомохамеданското население в сектора към 
правителствените мероприятия, Кърджали, 17 юли 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 271, л. 138-139
В документа помашкото население е характеризирано в по-голямата си част като 
неграмотно, невежо, силно привързано към исляма и податливо на турската про-
паганда. Не посреща с разбиране и доверие мерките на новата власт. Подчертана 
е необходимостта от спешни разяснителни мерки от страна на обществените ор-
ганизации и подмяна на административния персонал в Родопите. 

4.  Бюлетин на Радио Анкара, София, 28 март 1949 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1806, л. 84
Цитирани са изказвания на наскоро пристигнали в Истанбул турци и българи, избя-
гали от България. Според тях политиката на новата народнодемократична власт 
е политика на потисничество.

5.  Статистически сведения за общия брой на малцинствата в България, София, 30 
март 1950 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1832, л. 2-6
Таблици за броя на малцинствата към края на 1946 г.,сведения за броя и численост-
та на турските училища, учители и ученици в Българи.Обобщават се данни по око-
лии в страната за нелегално преминали границата турци и българомохамедани от 
1 януари 1946 г. до началото на 1950 г.
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6.  Справка на началник група „А“ относно българомохамеданите в България, Со-
фия, 7 април 1950 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е . 1826, л. 1-11
Документът е кратък очерк за произхода на помаците в България, етимологията 
на думата „помак“, тяхната численост и особености в културен и битов план. Раз-
глежда се тяхното положение по време на монархията до 1944 г., съпричастност-
та и очакванията им от народнодемократичната власт след 9 септември 1944 г. 
Констатира се, че появилите се настроения за изселване в Турция, отделните слу-
чаи на бягства на българомохамедани в Гърция и безразличието към стопанските 
реформи на властта пораждат необходимост от оперативна работа сред това 
население. Предложени са конкретни действия за пресичане на противообществе-
ната дейност на отделни българомохамедани, мерки по материалното и просвет-
ното издигане на това население, приобщаването му към Отечествения фронт и 
предоставяне на известни религиозни свободи. 

7.  Справка за българомохамеданското население по южната граница и причините 
за бягството на българомохамедани в Гърция и Турция, София, 14 март 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1826, л. 22-24
Според документа умелото влияние на гръцката и турската пропаганда сред гра-
ничното население, изповядващо ислям, подсилва тяхното желание да се изселят 
в южните съседки на България. Сред причините за бягствата на това население в 
Турция са смесените бракове с турците у нас. Позицията на българската страна е 
да не допуска тяхното преминаване в Турция.Посочени са конкретни случаи и при-
чини за изселване сред интелигенцията из средите на българите мюсюлмани.

8.  Указ на Президиума на Народното събрание за личните паспорти на гражданите 
на Народна република България, София, 1952 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2699, л. 6-7
Основен документ за самоличност на гражданите се явява личният им паспорт, 
издаден от Министерството на вътрешните работи.

9.  Доклад на началника на политическия отдел на Гранични войски до министъ-
ра на вътрешните работи във връзка с обхождането на Кърджалийския край, 
Кърджали, 21 юли 1952 г.
(АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2686, л. 1-4
В текста се акцентира върху силното изселническо настроение сред населението в 
Кърджалийска, Крумовградска, Златоградска и Ардинска околия. Посочени са глав-
ните причини за съпротивата към включването им в ТКЗС, плановият разчет в сел-
скостопанската дейност, ограничените религиозни права, включването на жените 
в различни организации и опитите да приемат светски начин на живот. Основна 
дейност развиват турската агентура и турският консул в Пловдив, които създа-
ват настроенията за изселване сред хората. В доклада са предадени последствията 
от тези настроения, сред които са изоставяне на полската работа и брането на 
тютюн. Начертани са възможни мерки за осуетяване на агитацията за изселване, 
засилване на охраната по границата и промяна на милиционерския час.

10.  Справка на началник отдел „Секретариат“ – МВР за броя на турците, македон-
ците, католиците и емигрантите в България, София, 2 август 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2686, л. 5
Съдържа статистически данни за броя на населението в страната, изповядващо 
ислям. Числеността на турците е посочена отделно.
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11.  Донесение относно изказвания при разглеждане на анонимно писмо във връзка 
с окончанията на турските имена, 2 октомври 1952 г.
АКРДОПБГДСРСБНА - М, ІІІ раз. 372, л. 51
По инициатива на отдела за работата с турското население при ЦК на БКП се 
свиква съвещание с турския актив от София. На събранието интелектуалец от 
турски произход открито се обявява против добавянето на окончанието на тур-
ските фамилии с „-ов“, както е прието в българския език. Това би било в ущърб на 
турския език. 

12.  Доклад от Георги Цанков - министър на вътрешните работи, до председателя на 
Министерския съвет на Народна република България относно изпълнението 
на Постановление № 253 от 24 март 1952 г. относно установяване на нова систе-
ма за паспортизация на българските граждани, София, 27 декември 1952 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2699, л. 16-17
В доклада се предвижда паспортизацията да започне от 5 януари 1953 г. Изисква 
се от всички български граждани да се снабдят със справка от народните съвети 
за народност, месторождение, семейно и социално положение, гражданство и ме-
стожителство.

13.  Докладна записка на заместник-началника на V отдел към Управление на 
Гранични войски и началника на Трето управление на ДС до министъра на 
вътрешните работи относно създаденото настроение сред българомохамедан-
ското население по повод паспортизацията, София, 16 февруари 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3168, л. 2-5
Паспортизацията в районите с българомохамеданско население, изразено в необ-
ходимостта от фотографиране на жените със забрадки, върви бавно и трудно, 
тъй като населението приема, че така се ограничават техни изконни религиозни 
традиции. Вписването в графа „народност“ като „българи“ или „македонци“ се 
посреща с враждебност. В доклада са предложени конкретни стъпки за правилно 
провеждане на паспортизацията като разгръщане на широка разяснителна дей-
ност сред българомохамеданите.

14.  Специално съобщение на Окръжно управление – МВР - Благоевград относно 
остра вражеска проява на българомохамеданите от с. Вълкосел, Гоце-делчевско 
по паспортизацията, Благоевград, 6 април 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 768, л. 17-18
Съобщава се за инцидент в с. Вълкосел по повод паспортизацията и заснемането на 
жените без забрадки. Във връзка с това се предлагат наказателни мерки и ограни-
чения за гражданите, които отказват да си издадат паспорти.

15.  Справка от началника на ІІІ отделение за получени данни относно настрое-
нието за изселване в Турция на турското и българомохамеданското население в 
Гоцеделчевска околия, Благоевград, 24 април 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 768, л. 36-38
Отразени са прихванатите настроения за изселване в кореспонденцията на насе-
лението с техни близки и познати, живеещи в Турция. Обобщено е, че цитираните 
лица са с нагласи за емиграция и влияят на другите да се изселват.

16.  Специално съобщение от министъра на вътрешните работи ген.-лейтенант Ге-
орги Цанков относно демонстрация на българомохамеданското население от с. 
Сърница, Пазарджишко, проведена на 9 юни 1953 г. пред сградата на селсъвета 
по повод паспортизацията, София, 15 юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 12
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Цитира се изявление на ръководен кадър на управата, според когото съгласието на 
хората с мероприятията би означавало да предадат вярата си. 

17.  Доклад от полк. Стоян Илиев относно направена проверка по допуснато из-
вращение сред помашкото население във връзка с паспортизацията, София, 23 
юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 18-21
От доклада става известно, че в Гоцеделчевска околия са поставяни произволни 
ограничения във всекидневието на хората, които отказват да си издават паспор-
ти. Налагани са нерегламентирани глоби, отправяни са заплахи и са извършвани 
проверки по домовете със знанието на ръководителите на Окръжното управление 
на МВР в Благоевград, но без разрешение на Вътрешното министерство. Допусна-
тите своеволия от страна на служители на МВР водят до неудовлетвореност на 
населението от партийните мероприятия и възприемането им като опит за по-
газване на религиозните им права.

18.  Писмо на ЦК на БКП до министъра на вътрешните работи относно информа-
ция за извършени извращения от органите на МВР - Гоце Делчев във връзка с 
паспортизацията на населението, София, 24 юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е., 3170, л. 1
В писмото е цитирана резолюция на Тодор Живков върху информацията, отразява-
ща оценката му, че се е стигнало до „ултраизвращение“.

19.  Писмо от завеждащия Секретариата на Вълко Червенков до министъра на 
вътрешните работи, София, 27 юни 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170, л. 3
В документа е посочен дословно текстът на резолюцията на В. Червенков по случая, 
според когото окръжният началник на МВР - Благоевград трябва да бъде уволнен и 
да се потърси отговорността на партийните членове за допуснатите нарушения.

20.  Изложение от Георги Господинов Куманов - бивш окръжен началник на МВР 
- град Благоевград относно решение на Политбюро да бъде уволнен за груби 
извращения на партийната и правителствената политика във връзка с паспор-
тизирането на българомохамеданското население в Гоцеделчевска околия, Со-
фия, 17 август 1953 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170, л. 6-10
Документът е адресиран до генералния секретар на ЦК на БКП и председател 
на Министерския съвет Вълко Червенков и министъра на вътрешните работи. 
Текстът е признание за сериозна вина. Изложени са причините за нередностите.
Ищецът моли случаят да бъде преразгледан от Политбюро чрез създаване на коми-
сия, която да извърши проверка на изнесените от него данни.

21.  Доклад на министъра на вътрешните работи генерал-лейтенант Георги Цанков 
относно уволнението на окръжния началник на МВР – Благоевград за груби 
извращения в партийната и правителствена политика във връзка с паспорти-
зацията на българомохамеданското население в Гоцеделчевска околия, София, 
3 ноември 1953 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170, л. 4-5
Докладът е предназначен до Политбюро на ЦК на БКП с представяне на конкрет-
ния случай и предложение уволненият служител да бъде възстановен на работа в 
друго поделение на МВР поради доказани качества в оперативната работа.
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22.  Справка на началника на Трето отделение относно настроението на българо-
мохамеданите от с. Якоруда, Разложко, във връзка с определяне на национал-
ността им, Благоевград, 5 октомври 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1467, л. 160
По повод предстоящото преброяване на населението и самоопределянето на мал-
цинствата в България възниква въпросът сред жителите на Якоруда да бъдат при-
знати за турци. 

23.  Справка относно настроението на българомохамеданското население в село 
Филипово по повод решението на ГК на БКП – Банско за разбулване на жените 
българомохамеданки, Благоевград, 26 февруари 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2103, л. 2-5
Справката уведомява за кампанията по разбулване на жените от с. Филипово, по-
дета от околийския комитет на БКП – Разлог и ГК на БКП – Банско през януари 
1959 г. Въпросът остава нерешен поради съпротива на по-голямата част от насе-
лението. Сред тях се създава инициатива за изпращане на делегация до ЦК на БКП 
в София да се оплаче от насилствените методи при разбулването на жените.

24.  Справка относно резултатите по изясняване на случая за изпратената деле-
гация от мюсюлманското население от с. Филипово в София да се оплаква от 
мярката на партията по разбулването на жените българомохамеданки, Благо-
евград, 11 март 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2103, л. 7-9
Документът съдържа показанията на един от членовете на делегацията с подроб-
ности за посещението в ЦК на БКП и турската легация в София с цел оплакване 
от акцията по разбулването на жените. Впоследствие ГК на БКП – Банско взема 
мерки по разясняване на партийните мероприятия и успокояване на обстановката 
в селото.

25.  Таблица за състоянието на отчета по турска линия и движение на агентурата по 
турска линия, София, 1 май – 31 декември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2102, л. 5-6
Отразени са промените в отчета през годината и броя на заведените и приключи-
лите разработки, изключени и нововербовани агенти, доверени връзки и т.н.

26.  Справка относно линията на вражеската дейност и изказвания в Смолянски 
окръг във връзка с провежданите мероприятия по мюсюлманското духовен-
ство и свалянето на фереджетата и шалварите, Смолян, 14 юли 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп.1, а. е. 1467, л. 133-136
В документа се подчертава идейният замисъл на решението на Окръжния коми-
тет на БКП за откъсване на хората от религията и традиционните символи на 
вярата им като начин за издигането на културния и политическия им кръгозор. 
Женските носии са определени като белег на робското положение на жената. От-
белязва се, че мюсюлманските духовници открито се противопоставят на партий-
ните действия.

27.  Справка от окръжния началник на МВР – Кърджали относно вражеските 
прояви и коментари във връзка с премахването на фереджетата, яшмаците и 
шалварите на жените туркини и българомохамеданки в Кърджалийски окръг, 
Кърджали, 6 август 1959 г. (със съкращения).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 4365, л. 4; л. 7
Справката отразява мероприятията за приобщаване на мюсюлманското населе-
ние към светския начин на живот в Кърджалийски окръг чрез замяна на традици-



24

онното облекло на жените с модерни дрехи и съпътстващите ги нарушения при 
извършването на тези действия от страна на местната власт.

28.  Молба от турското население на с. Градско, Сливенски окръг, до председателя 
на Президиума на Народното събрание на НРБ, до ЦК на БКП– отдел „Турски“ 
и до министър-председателя на НРБ, с. Градско, 22 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1467, л. 147-149
Прошението е съставено по повод мероприятията на местната власт за премах-
ване на традиционното за мюсюлманите облекло. Подчертано е, че мерките по 
приобщаването им към светския начин на живот са неприемливи за техните мо-
рални разбирания и искат време, за да може преобразяването на всекидневието им 
да се извърши по „еволюционен път“.

29.  Справка относно допуснатите извращения в разфереджаването сред турското 
население в Разградски окръг, Разград, 10 ноември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 4365, л. 12-16
В документа се съобщава, че мероприятието се извършва трудно поради съпро-
тивата на религиозното турско население. Ръководният партиен състав засилва 
взискателността си за бързо приключване на акцията, което довежда до грубо по-
ведение към жените. Това поражда озлобление. МВР активизира дейността си по 
турска линия, но за да засили работата и успешното приключване на партийното 
решение, са предложени мерки до края на годината.

30.  Информация на заместник-началника на Второ управление на ДС за прояве-
ния интерес на турските официални власти към положението на турското на-
селение в НРБ, София, 27 юни 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1057, 192-193
Информацията отразява интереса на турските дипломати към политиката на 
българската власт спрямо турското малцинство в България. Съдържа превод на 
писмо на турския заместник-министър до легацията на Турция в София с искане да 
отговори по въпросите за просветното ниво и пропагандата на българската власт 
сред турците. 

31.  Предложение на окръжния началник на МВР - Смолян относно изменение на 
устава за духовното устройство и управление на мюсюлманите в България, 
Смолян, 25 октомври 1960 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2057, л. 37-39
В документа се тълкуват отделни членове от устава за духовното устройство и 
управление на мюсюлманите в България, текстовете на които се явяват спънка за 
демократизирането на религиозното устройство на мюсюлманските общности в 
страната и пълното отделяне на българите, изповядващи ислям, от турците във 
връзка с националното им осъзнаване.

32.  Информация на началника на Трето управление на ДС във връзка с провеж-
даните от Партията и народната власт мероприятия за преодоляване на ня-
кои религиозни предразсъдъци сред българомохамеданското население в някои 
райони на Благоевградски и Смолянски окръг, София, 30 януари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1952, л. 19-21
Акцент в документа се поставя върху реакциите на населението в Благоевград-
ски и Смолянски окръг при разясняване на неговия произход и необходимостта от 
приемане на български имена. Недоволството добива организиран характер, като 
дори членове на БКП се включват срещу партийните мероприятия, според които 
имената на мюсюлманите не са пречка за строителството на социалистическия 
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строй. Една от характерните позиции сред част от населението е да търси помощ 
от турската държава.

33.  Справка на началника на Трето отделение – Благоевград, относно комента-
рите по проведена научно-теоретическа конференция по въпроса за произхода 
на българомохамеданското население в района на участък МВР - Гоце Делчев, 
Благоевград, 2 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 26, л. 1-2
От справката не е ясно кога е проведена конференцията. Изводите от нея са приети 
с резерви сред част от населението. В документа се цитират донесения на агенти 
относно слуховете за предстоящи действия на властта по смяната на имената.

34.  Заповед № І - 224 от 19 юни 1962 г. до окръжните началници на МВР в страната 
в духа на решенията на ЦК на БКП за повишаване на политическото съзнание, 
културата и трудовата активност на някои категории цигани, татари и българи 
с мюсюлманско вероизповедание, София, 15 юни 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 49, л. 54-55
Задачите на ДС са да вземе участие по пресичането на турската пропаганда в 
страната, разобличаване на мюсюлманското духовенство, издирване и изземване 
на националистическа и религиозна турска литература с оглед на възпитанието на 
цигани, татари и българи, изповядващи ислям.

35.  Инструкция на Министерството на правосъдието до изпълнителните комитети 
на окръжните и общинските народни съвети, председателите и ръководителите 
на окръжните и народните съдилища в страната по повод българите с мохаме-
данско вероизповедание, циганите и татарите, които без каквото и да е основа-
ние променят своята националност и се турчеят, София, 9 ноември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 1-3
В документа се подчертава влиянието на турската пропаганда сред тези групи 
население при формирането на тяхната самобитност. Дадени са насоки на ръко-
водителите на горните институции за провеждане на разяснителна работа при 
определянето на националността на татарското, циганското и българското на-
селение, изповядващо ислям, и промяна на турско-арабските им имена. Повдига се 
въпросът за определяне на националната принадлежност на децата, родени от 
смесени бракове.

36.  Справка относно изпълнението на писмо № 224 от 19 юни 1962 г. в Габровски 
окръг към 25 декември 1962 г., Габрово, 20 декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 68-70
Справката съдържа данни за числеността и занятието на циганското и българ-
ското население с мюсюлманско изповедание в Габровски окръг към края на 1962 г. 
Отчита слаби резултати в работата по пресичане на турското съзнание на цига-
ните.

37.  Справка на началника на Второ управление на ДС за проведените агентурно-
оперативнимероприятия в изпълнение на решенията на ЦК на БКП за вземане 
активно участие на ДС в борбата срещу турската реакционна пропаганда, Раз-
град, 21 декември 1962 г. (със съкращения).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 44, 45, л. 51
Справката отразява изпълнението на заповедта в Разградски окръг. Една от съще-
ствените мерки на властта е съкращаване броя на мюсюлманските духовници и 
намаляване броя на действащите джамии. За циганското население в окръга се 
съобщава, че след провеждане на акция по преименуване част от тях открито де-
монстрират турска национална принадлежност.
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38.  Справка на началника на Втори отдел на ДС относно проведените мероприя-
тия във връзка с окръжно № 0017 на министъра на МВР, София, 24 декември 
1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 92-94
В справката са отразени посещенията на вярващите в турската джамия в София 
и дейността на Главното мюфтийство като духовен център на мюсюлманите, 
пребиваващи в столицата. Премахването на турското съзнание на циганите и пре-
регистрирането им с български имена се очертава като труден и бавен процес.

39.  Справка относно работата на ДС при Окръжно управление МВР - Благоевград 
във връзка с писмо № І – 224 от 19 юни 1962 година, Благоевград, 25 декември 
1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 12-14
Извършените мерки по политическо и културно издигане на населението се смятат 
за незадоволителни. Провеждат се конкретни действия по ограничаване дейност-
та на ходжите и разпространяването на религиозната пропаганда. Посочват се 
необходимите мерки, които ще допринесат за довеждане докрай на линията, за-
ложена в заповедта.

40.  Справка на инспектора на Второ отделение на ДС относно изпълнение на пис-
мо № І – 224 от 19 юни 1962 година на МВР - София по турчеенето, Русе, 25 
декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 9-10
Описват се извършените мерки по ограничаване на внасянето на литература на 
турски език с религиозен и националистически дух, както и работата по пресичане 
на подобна пропаганда и агитация сред мюсюлманите в окръга.

41.  Писмо на началника на Окръжно управление на МВР – Михайловград във 
връзка с окръжни № І – 224 от 19 юни 1962 г. и № 447 от 7 декември 1962 г., Ми-
хайловград, 25 декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 17
Според текста на писмото в окръга не са установени случаи на пропаганда и аги-
тация в турски националистически дух или за разпространение на религиозен фана-
тизъм от страна на турци, цигани и българи с мюсюлманско вероизповедание.

42.  Справка на началника на Трети отдел на ДС относно изпълнението на писмо 
№ І – 224 от 19 юни 1962 г. на министъра на МВР, София, [края на 1962 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 95-99
В справката обобщено са предадени протеклите през 50-те и 60-те години на ХХ в. 
мерки на ПБ на ЦК на БКП за културното и политическото приобщаване на мюсюл-
манското население. Анализират се наличните данни от сведенията на агентите в 
разните окръзи на страната, като основни проблеми за забавянето в изпълнението на 
мероприятията се сочат влиянието на турската националистическа пропаганда и ре-
лигиозната литература сред турското население. Грешки са допускани и от ръковод-
ствата на масовите организации, органите на МВР и други институции при паспорти-
зацията, преименуването и премахването на традиционното облекло на хората.

43.  Писмо на заместник-окръжния началник на МВР – Стара Загора във връзка с 
окръжно № І – 224, Стара Загора, 28 декември 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 102
Според документа в окръга няма случаи на турска националистическа пропаганда 
от страна на живеещото там циганско и българско население, изповядващо ис-
лям.
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44.  Докладна записка на началника на Трето управление на ДС по изпълнението 
на заповед № І – 224 от 19 юни 1962 г., София, 29 януари 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 100-101
В записката се съдържат сведения от агентурата сред военнослужещите и тру-
доваците из средите на малцинствата за представите им за условията на живот 
в Турция. Според донесенията животът там е по-добър, затова се набелязват на-
чини да им се вмени обратното.

45.  Специално съобщение относно станалия метеж в с. Рибново, Благоевградски 
окръг, във връзка с провеждане мероприятието за промяна на имената, Гоце 
Делчев, 1 април 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а.е. 2 (Бл.), л. 216-220
В документа се описва подробно дейността на Партийния комитет по преимену-
ването на населението в окръга. Агигаторите и комисията са посрещнати с брад-
ви, дървета и камъни, което води до намесата на силите на реда при потушаване 
на метежа. Предвидени са мероприятия по установяване на замислите и намере-
нията на инициаторите на бунта. 

46.  План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия за изясняване об-
становката в с. Рибново, Благоевградски окръг, Гоце Делчев, 2 април 1964 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а.е. 2 (Бл.), л. 97-98
Документът се изготвя с цел установяване инициаторите за създалото се поло-
жение в с. Рибново. Набелязани са мероприятия по дейността на агентите по из-
ясняване на случая.

47.  План за провеждане на допълнителни мероприятия по изясняване на обстанов-
ката и уточняване на участниците в метежа на 29 март с. г. в село Рибново, Гоце 
Делчев, 2 април 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а.е. 2 (Бл.), л. 95-96
Според плана предстои поименно уточняване на всички участвали в метежа ходжи 
и „туркофилски елементи“, живеещи в селата Рибново и Осиково. Предстои под-
бор и внедряване на агенти, с цел изясняване дали съществува вмешателство от 
страна на турското посолство в създалата се обстановка, проучване на настрое-
нията сред населението, разяснителна работа сред хората.

48.  Информация № 177 за получени допълнителни данни в резултат на проведени 
активни мероприятия след метежа на 30 март с. г. в с. Рибново, Благоевградски 
окръг, относно вдъхновителите, организаторите, ръководителите и активно 
участващите в метежа българомохамедани, както и за настроението, настъпи-
ло сред тях, София, 21 април 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 90, л. 262-265
Според документа главни подбудители на метежа са ходжите на селото, които 
поставят пред хората въпроса, какво да се прави, ако властта ги застави да сме-
нят имената си. Между 28 и 30 март жителите на Рибново единодушно вземат 
решение да се подготвят за съпротива спрямо комисията, когато дойде да извъ-
рши преименуването. Случаят в с. Рибново има широк отзвук сред населението в 
близките села, където също се осмеляват да се противят на смяната на имена-
та. Министърът на вътрешните работи предлага да се предприемат наказател-
ни и административни мерки по отношение на организаторите и най-активните 
участници в метежа.

49.  Докладна записка на заместник-председателя на КДС относно извършената 
проверка и изясняване на оперативната обстановка и състоянието на агентурно-
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оперативната работа в районите с българомохамеданско население в Благоев-
градски и Пазарджишки окръг към3 юли 1964 г., София, 6 юли 1964 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 99, л. 1-9
Отчет на служители на ХІ отдел при Второ управление на КДС, които в нача-
лото на юли 1964 г. са на командировка в Пазарджишки и Благоевградски окръг с 
цел да се запознаят с обстановката сред населението, изповядващо ислям, след 
потушаването на метежа в с. Рибново. Възстановяването на старите имена 
и връщането на предишните паспорти се приема от хората като отстъпле-
ние на официалната власт от първоначално заявените намерения. Дейността 
на агентите се оценява като незадоволителна и резултатите от проучването 
на участниците в размириците са частични. Посочват се необходимите мерки, 
нужни за активизиране на работата по линия на мюсюлманското население в 
окръзите.

50.  Рапорт от подполковник Илия Грънчаров от ХІ отдел при Второ управление 
на ДС за посещението на група от 29 души българомохамедани от Велинград в 
София,София, 2 април 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 137, л. 4-4а
Група българи, изповядващи ислям от Велинград, посещават Съветската легация 
в София, а по-късно и ЦК на БКП. Делегацията повдига въпроси около смяната на 
имената им и се оплакват от действията на местната власт при осъществяване 
на партийното поръчение по преименуването.

51.  Информация на началника на Окръжно управление на МВР – Пазарджик за 
някои прояви през последните години сред българомохамеданското население, 
Пазарджик, 30 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 137, л. 5-13
Информацията съдържа данни за броя на това население в региона и негативно-
то му отношение към партийните мероприятия за паспортизация и смяната на 
имената.Съпротивата срещу тези мерки ги определя като идейно чужди на со-
циалистическия строй в България. Интелигенцията е окачествена като враждебна 
и неблагодарна на БКП, тъй като не способства за провеждане на официалната 
правителствена политика. Като важна стъпка при новата паспортизация сред 
мюсюлманите се посочва позицията за устояване на постигнатото, за да се по-
тушат възможни протестни акции.

52.  Рапорт от подполковник Илия Грънчаров от ХІ отдел за осъществена среща с 
групата българомохамедани от Велинград, посетила ЦК на БКП, София, 19 юли 
1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 137, л. 14-14а
Групата иска възвръщане на старите имена на хората, тъй като новите са им 
дадени насила и със заплахи от страна на местната власт.

53.  Заповед № І – 2563 до окръжните и районните управления на МВР в страната 
за изпълнение на решение № 116 от 4 май 1971 г. на Комитета за стопанска ко-
ординация, София, 26 юни 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1699, л. 1
Според заповедта гражданите на НРБ, изповядващи мюсюлманска религия и но-
сещи турско-арабски имена, при смяната им се освобождават от заплащане на 
държавни такси при подмяна на паспортите, както се ползват и от облекчения при 
издаване на други документи.
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54.  Сведение. Отнася се за коментари около отиването на младежи да се оплакват 
в София заради смяната на имената на новородени на групи от с. Корница и с. 
Дебрен, Благоевградско, с. Брезница, 18 декември 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІІ раз. 3573 (Бл.), л. 63-64
Документът информира за един от начините на помашкото население в страната 
да изрази несъгласието си със смяната на имената чрез формиране на официални 
групи за посещение до властите.

55.  Мероприятия за по-нататъшното подобряване на работата за националното 
осъзнаване и патриотичното възпитание на българите с мохамеданска вяра, 
Шумен, 17 февруари 1972 г. (със съкращения).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 340, л. 26-33, л. 35

Документът е изготвен от Окръжния комитет на БКП в гр. Шумен и отразява подго-
товката на организирана възпитателна работа сред българите с мюсюлманско веро-
изповедание с цел да се потуши желанието им за признаване на турския им произход. 
56.  Списък за броя на домакинствата и броя на членовете от домакинствата на 

българите, изповядващи мохамеданска религия, по общински народни съвети 
към 1 януари 1972 г. в Шуменски окръг, Шумен, 17 февруари 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1 а. е. 340, л. 36
Статистика за разпределението на жителите с мюсюлманско вероизповедание по 
общини в Шуменски окръг.

57.  Справка от окръжния началник на МВР – Кърджали, относно някои прояви 
на българите с мохамеданска вяра в селата Костериново и Диамандово, във 
връзка с активизирането на партийно-политическата работа по национално-
то осъзнаване, провеждана под ръководството на Окръжния комитет на БКП, 
Кърджали, 14 март 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1854, л. 2-4
Документът дава информация за преименуването на мюсюлманите в Кърджалий-
ски окръг. В споменатите села работните групи по смяната на имената среща 
съпротива, която се обяснява с турското национално съзнание на жителите им. 

58.  Информация № І – 560 до първия секретар на ЦК на БКП и председател на 
Държавния съвет за инциденти, станали в селата Касъка, Доспат, Барутин, 
Чавдар, Смолянски окръг, по повод възстановяването на българските имена на 
българите с мохамеданска вяра, София, 18 март 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1732, л. 1-3
В изпълнение на Решението на Секретариата на ЦК на БКП от 17 юли 1970 г. 
Окръжният комитет на БКП в гр. Смолян осъществява преименуване на българ-
ските мюсюлмани в окръга. На 13 март с. г. провежда мероприятието в селата 
Чавдар, Доспат, Касъка и Барутин. За последното село предварително са получени 
сведения, че тамошното население се подготвя за съпротива срещу партийното 
решение. Комисията по преименуването е посрещната враждебно, част от миньо-
рите отказват да отидат на работа в мината като знак на протест. Окръжният 
комитет на БКП търси съдействие от страна на ОУ на МВР - Смолян, в резултат 
на което обстановката се усложнява. Има пострадали.

59.  План на началника на Групата за контрол и помощ към МВР за проверка в ня-
кои окръжни управления на МВР по изпълнение на задачите, произтичащи от 
решенията на Секретариата на ЦК на БКП от м. юли 1970 г. за по-нататъшното 
подобряване на работата за националното осъзнаване и патриотичното възпи-
тание на българите с мохамеданска вяра, София, 7 април 1972 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 300, л. 1-2
В плана са набелязани главните цели на Министерството на вътрешните работи 
по прилагането на партийното решение. Отнася се за поделенията на МВР в Па-
зарджик, Благоевград, Смолян, Кърджали, Пловдив и Ловеч за целия месец април.

60.  Заповед на № І – 1649 до окръжните управления на МВР в страната относ-
но провеждането на мероприятията за подмяна на турско-арабските имена на 
български граждани с мохамеданска вяра, София, 24 април 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1855, л. 1
Прекратява се практиката на включването на милиционери в комисиите на мест-
ните партийни и държавни органи.

61.  Справка на началника на Софийско градско управление за взетите мерки по 
ограничаване на определени прояви на българи, изповядващи ислям в столи-
цата, София, 12 май 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1854, л. 8
Посочени са предприетите мерки за предотвратяване на евентуални национали-
стически прояви от страна на жители на Пазарджишки и Благоевградски окръг, 
запътили се към столицата.

62.  Справка на началника на ВКР - Сливен относно анализа на данните, получени 
за военнослужещите българомохамедани на служба в поделенията, обслужвани 
от отдела, Сливен, 30 май 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 4, а. е. 789, л. 8-11
Справката съдържа статистически данни за военнослужещите в армията с мю-
сюлманско вероизповедание. Отразени са проведените разяснителни работи във 
връзка с приемането на нови имена от войниците в поделението на гр. Сливен. Ко-
лебливостта сред част от войниците се обосновава с притеснение как родителите 
им биха ги приели с ново име.

63.  Справка за резултатите от проверката, извършена в някои окръжни управле-
ния на МВР по изпълнение на задачите, произтичащи от решението на Секре-
тариата на ЦК на БКП от 17 юли 1970 г. за по-нататъшното подобряване на ра-
ботата за националното осъзнаване и патриотичното възпитание на българите 
с мохамеданска вяра, София, 7 юли 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 300, л. 3-9
В документа се обобщават резултатите от извършената проверка по изпълнение-
то на решението на ЦК на БКП в окръжните управления на МВР, залегнали в Плана 
на Групата за контрол при Секретариата на МВР (вж. Док. № 44). В резултат 
на разяснителната дейност на службите се отбелязва напредък при смяната на 
имената, при пресичането на провокациите и неутрализирането на влиянието на 
духовенството. Набелязани са мерки за подобрение на агентурата.

64.  Сведение. Отнася се за обстановката в с. Корница и Лъжница, Благоевградски 
окръг. Гоце Делчев, 20 февруари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІІ раз. 3573 (Бл.), 38-43
Документът описва обстановката в Корница след събитията от първите месеци 
на 1973 г. Освен несъгласието на жителите на селото със смяната на имената се 
акцентира върху въпроса за народностното съзнание на българомохамеданите и 
влиянието сред тях на разпространената от Рамадан Рунтов брошура за исто-
рията на родопските турци.
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65.  Писмо на началника на поделение 17065 до началника на Следствения отдел 
на ДС относно разполагане с данни за създаването през 1970 г. в Истанбул на 
„Асоциация за култура и взаимопомощ на родопските турци“ с главен център 
Османие, София, 21 март 1973 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІ съд. 508, т. 5, л. 1-2; л. 12
В писмото се съобщава за идеите на Асоциацията и отношението на нейните чле-
нове към партийните мероприятия на БКП спрямо българите с мюсюлманска вяра. 
Уведомява се, че службите разполагат с брошура, издадена от Асоциацията, оза-
главена „Същност на последните кланета на турците в Родопите“.
Заглавната страница на брошурата – като илюстративен материал.

66.  Следствено дело № 84/ 1973 по описа на ДС срещу Алил Алилов Бялков, Байрам 
Ибраимов Гетов, Айруш Ибрахимов Хаджиев и др., Благоевград, 29 май 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІ съд. 508 (Бл.), т. 1, три неномерирани листа от на-
чалото и от края на тома
Документите представляват поименни списъци на подсъдимите лица от Корниш-
ките събития. Първоначално имената им са били напечатани на машина в ориги-
налната им турско-арабска система. Впоследствие са задраскани с химикал и на 
ръка са изписани новите им български имена. На последните два листа са добавени 
годините на преименуването им.

67.  Заключително постановление по следствено дело № 84/ 1973 година по описа на 
ДС, София, 29 май 1973 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІ съд. 508 (Бл.) т. 5, л. 168-201
Документът разкрива причините за образуване на предварително следствие срещу 
водачите на съпротивата в Корница срещу преименуването на помаците през зи-
мата на същата година. Съдържа подробно изложение на комплекса от партийни 
мерки, извършени съобразно Решението на Секретариата на ЦК на БКП от 17 юли 
1970 г. за националното осъзнаване и патриотичното възпитание на българите, 
изповядващи ислям. Съпротивата срещу смяната на имената се тълкува като ан-
тибългарска кампания, подхранвана от турските специални служби и изнесена от 
туркофилските елементи на Корница. Разгледана е подробно дейността на основ-
ните подбудители и водачи на метежа и определените за виновни са предадени на 
съд.

68.  Присъда. Препис. Благоевград, 3 - 6 юли 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІІ раз. 3573 (Бл.), л. 165-169
Според документа Благоевградският окръжен съд признава подсъдимите Алил Али-
лов Бялков, Байрам Ибраимов Гетов, Исмаил Бекиров Бялков, Айруш Ибрахимов Хад-
жие и Юсеин Ибраимов Сърманлиев за виновни в образуване и ръководене на група 
през м. януари 1973 г. в с. Корница, Благоевградски окръг, чиито действия засягат 
държавните и обществените интереси, живота и спокойствието на трети лица. 
Описани са присъдите и режимите на изтърпяване на наложеното наказание.

69.  План относно провеждане на мероприятия за приключване разпитите на лица-
та, участвали в събитията в с. Корница, Брезница и Лъжница през 1973 година 
с цел поддържане напрежение сред туркофилските елементи в горните села, и 
същевременно успокояване на обстановката в с. Корница след възстановява-
не на обществения ред от 28 март 1973 г., утвърден от началника на Районно 
управление на МВР - Г. Делчев, Гоце Делчев, 9 октомври 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІІ раз. 3573 (Бл.), л. 35-37
Планът е изготвен с цел окончателното изясняване на обстановката в с. Корница и 
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проучване на лицата, взели участие в Корнишките събития. Предвижда се дейност 
по компрометиране и изолиране на проявените лица сред останалото население на 
района. 

70.  Предложение на началника на Районно управление на МВР - гр. Г. Делчев от-
носно приключване на ГДОР „Туркофили“ - с. Корница, Благоевградскш окръг, 
Гоце Делчев, 13 ноември 1973 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІІІ раз. 3573 (Бл.), л. 170-171
В документа се прави равносметка за откриване на разработката по изясняване на 
събитията от 21 ануари 1973 г. в с. Корница, довели до масово неподчинение и на-
рушаване на обществения ред в селото. След извършените операции по ликвидиране 
на групата, оглавяваща неподчинението, се приема, че задачите на разработката 
вече са изпълнени и делото може да бъде закрито. 

71.  Справка от началника на Групата за контрол и помощ към МВР за резултатите 
от проверката на случая с бягството в Гърция на четирима младежи - българо-
мохамедани от с. Вълкосел - Благоевградски окръг, София, 16 ноември 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 359, л. 11-15
В резултат на партийното решение за национално осъзнаване на българите с мю-
сюлманска вяра сред част от младото население на Благоевградски окръг се създава 
желание за емиграция. Отбелязани са няколко случая на бягство през границата с 
Гърция на младежи от с. Вълкосел. Справката описва разследването на бягството 
и мерките на МВР за пресичане на тези прояви сред младите хора в окръга.

72.  Агентурно сведение относно изказвания на Борис Менгишев по книгата „Вре-
ме разделно“ и пиесата, София, 4 февруари 1974 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, І Р - 18121, л. 51-52
Книгата е оценена като написана ненавреме, тъй като може да настрои българи 
срещу турци.

73.  Писмо № 952 на началника на Окръжно управление - Шумен до Секретариата 
на МВР в София, Шумен, 17 май 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 2007, л. 9-11
Писмото е написано във връзка с контраразузнавателната, разузнавателната ра-
бота и борбата против идеологическата диверсия на противника, което налага 
още по-активни мероприятия против турското разузнаване и турското влияние 
сред населението в страната, което изповядва ислям. Предложени са мерки за при-
общаване на това население към българската нация. Посочена е необходимостта 
от пристъпване към решителни действия от партийни и административни ин-
ституции за изграждане на специализиран партиен актив, който да работи за 
привличането на турското и циганското население с подходящо образование към 
съответните служби. Предлага при провеждане на нова паспортизация да се пре-
махне графата „народност“ и да се въведе нова такава, уточняваща само граж-
данството им.

74.  Мнение на началника на ІV отдел към Второ главно управление на ДС относно 
поставените въпроси от окръжния началник на МВР - Шумен в писмо № 952, 
София, 31 май 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 2007, л. 13
В документа не се приема идеята за изграждане на специализирани органи за рабо-
та с турското население. По останалите въпроси вече е работено.

75.  Рапорт относно проведен разговор с Владимир Арденски – зам. главен редактор 
на сп. „Родопи“, София, 2 юли 1975 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ - Л - 1025, т. 17, л. 4-5
Срещата е осъществена на 25 юни 1975 г. и Арденски споделя впечатления от извъ-
ршена командировка в Бургаски окръг през пролетта на същата година. По време 
на обиколката си в окръга заместник главният редактор е организирал обсъждане 
на негова книга, озаглавена „Свои, а не чужди“. В нея са разгледани въпросите за 
изясняване на произхода и историята на българските мюсюлмани и отзивите, кои-
то книгата предизвиква сред това население. На срещата редакторът на списа-
нието изразява мнение,че се осъществява асимилация на помашкото население от 
страна на турското и по този начин провеждането на партийните мероприятия 
се забавя. 

76.  Статия „Народностно осъзнаване на българите с мохамеданска вяра и причи-
ните за някои трудности, свързани с този процес“ от Владимир Арденски, Со-
фия, [около 1975 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ - Л - 1025, т. 17, л. 1-3
Авторът започва статията си с твърдението, че щом се говори за осъзнаване, 
тогава е налице и липса на съзнание, което от своя страна поражда трудности. 
Според него предпоставки за обсъждане на проблема с осъзнаването на българите 
с мюсюлманско вероизповедание са специфичните исторически обстоятелства, в 
които се развива това население, влиянието на чуждата пропаганда и грешките на 
българската политика спрямо тях.

77.  Информация на заместник-министъра на вътрешните работи, ген.-лейтенант 
Георги Аначков относно подривната дейност на „Асоциацията за култура и со-
лидарност с родопските и дунавските турци“ против НРБ и мероприятия за 
нейното неутрализиране и компрометиране, Хасково, 28 май 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 388а, л. 11-22
В изложението са предадени основните принципи на Асоциацията. Под маската 
на културно дружество, чийто обект е просветното подпомагане на турското и 
мюсюлманското население в България, се припознава турското разузнаване, дей-
стващо на българска територия. 

78.  Специално съобщение за обстановката в страната във връзка с посещението на 
ген. Кенан Еврен в България, София, 24 февруари 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 416, л. 97-98
Посещението на Еврен предизвиква оживление сред българските турци в цялата 
страна. Приема се, че е стъпка към подписване на следваща изселническа спогодба 
или към разрешение на свободно извършване на мюсюлманските ритуали.

79.  Информация относно настроения и прояви сред българските мохамедани от 
Смолянски окръг във връзка с провежданите мероприятия за премахване на 
феодалните остатъци в бита им, София, 25 февруари 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 414, л. 150-152
Отчита се раздвижване сред хората след забраната за носене на традиционно об-
лекло, както и от премахването на надгробните камъни от гробищата им.

80.  Заповед № І - 22 от 9 март 1983 г. относно активизиране и подобряване работа-
та на Министерството на вътрешните работи по турска линия, София, 7 март 
1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 340, л. 223-246
В заповедта се прави основна преоценка на подхода в цялостната работа на орга-
ните на ДС и НМ с оглед постигане на силно противодействие на турските кана-
ли за шпионаж и въздействие върху българските турци. Начертават се действия 
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по приобщаването на българските турци, българите мюсюлмани и циганите към 
строителството на социализма и отпора на религиозния фанатизъм. Сред крути-
те мерки са заложени противодействието на средствата за масово осведомяване 
чрез заглушаване на турските радио- и телевизионни емисии, приема се уволнение 
на учители на български турци, които разпространяват турски национализъм и не 
говорят на български език, затягане на паспортния режим. 

81.  Информация относно създадена междуведомствена комисия в Турция за борба 
срещу „асимилацията“ на българските турци, София [след март 1983 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 59-62
През пролетта на 1982 г. в Турция се създава Междуведомствена комисия за борба 
срещу асимилирането на турското население в България. В програмата на комисия-
та е заложена идеята за опазване на историческите османски и мюсюлмански па-
метници на културата в България, за повдигане просветното равнище на турското 
население в българската страна. Може да бъде използван опитът на членовете на 
„Асоциацията за култура и солидарност с родопските и дунавските турци“.

82.  Справка относно изселническите настроения сред българските турци, София, 
6 април 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 17-21
Настроения за изселване се подхранват от посещението на турския външен ми-
нистър Илтер Тюркмен в България през февруари 1983 г. В повечето окръзи на 
страната се забелязва оживление и желание за изселване, подсилени от проведени-
те мерки за национално осъзнаване на българите с мюсюлманско вероизповедание и 
преименуването на циганите през 1982 г.

83.  Информация относно смяната на турско-арабските имена на потомците на по-
мохамеданчените българи със смесени бракове с български турци, София, 28 
май 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 42-45
Проследява изпълнението на Решението на Секретариата на ЦК на БКП сред ли-
цата от смесени бракове с български турци в Кърджалийски, Пловдивски и Бурга-
ски окръг през 1982 г. Основни препятствия са влиянието на турската културна и 
религиозна среда, в която са възпитани българските мюсюлмани. Това е причина 
за трудностите при протичането на мероприятията и възприемането им от об-
ществото като насилствени. Смяната на имената на българите мюсюлмани със 
смесени бракове предизвиква изселническо настроение и усложнява оперативната 
обстановка сред турското население в България.

84.  Справка относно смяната на турско-арабските имена и паспортизацията на 
българските турци, София [след май 1983 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 71-74 гръб
В изпълнение на Решението на ЦК на БКП „За по-нататъшното подобряване на 
работата сред българските цигани. За тяхното по-активно включване в изграж-
дането на развито социалистическо общество“ започва паспортизация и смяна на 
имената. Съпротива основно оказват циганите с турско национално съзнание чрез 
извършване на противообществени действия.

85.  Информация за извършен обиск и иззета турска националистическа литерату-
ра от български турци, София, 25 август 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 124-126
Документът съобщава за обиска в домовете на учените от турски произход, кои-
то службите смятат като представители на националистически настроените 
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из средите на турската интелигенция в България. Иззетата литература спо-
ред информацията е с националистическо, „антисъветско“ и „антибългарско“ 
съдържание.

86.  Информация на началника на ОУ на МВР - Бургас относно ГДОР „Бунтовни-
ци“ и ДОР „Подпалвач“, София, 23 февруари 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 603, л. 176-191
В материала се разкрива усложнената обстановка сред мюсюлманското населе-
ние в Бургаски окръг при извършване на смяната на имената през 1983 г. В хода на 
мероприятието е извършен умишлен палеж на кошара, собственост на АПК в с. 
Карагеоргиево, което е довело до безредици. В хода на разработките по установя-
ване на причинителите на пожара се потвърждават изводите за съществуването 
на неформални националистически групи, сред които и агенти на ДС, склонни към 
извършване на организирана престъпна дейност.

87.  Информация на министъра на вътрешните работи относно предложение на Ми-
нистерството на външните работи на Турция за изселване на български турци, 
София, 28 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 597, л. 49-52
Документът предава инициативата на турското посолство в София за събиране на 
български турци от категорията „разделени семейства“ по хуманни съображения. 
В информацията стъпката на турската дипломация се приема като провокация 
срещу НРБ и подхранване на нови изселнически настроения на турското население 
в България. Изселване може да се разреши само на онези български турци, които 
действително попадат в посочените категории.

88.  Специално съобщение на министъра на вътрешните работи относно избухване-
то на взривните устройства в чакалнята на гара Пловдив и на автопаркгинга 
на летището във Варна на 30 август 1984 г., София, 3 септември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 600, л. 63-65
Според документа при извършената експертиза е установено, че устройствата 
са направени от средите на турските националисти. Министърът предлага да се 
прецени целесъобразността от поместване на съобщение в средствата за масова 
информация.

89.  Информация на началника на Шесто отделение на ДС относно изпълнението 
на заповед І - 22 от 1983 г., София, 28 септември 1984 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 609, л. 16-30
Описана е обстановка на повишено внимание спрямо действията на представи-
тели на турския национализъм. Във връзка със смяната на имената на лицата от 
смесени бракове и на българските цигани Турция засилва политиката си за приема-
не на изселници от българската страна и се обявява срещу мерките на БКП за аси-
милация на мюсюлманите в България. Това извиква необходимост от подготовка 
на качествена агентура из средите на българските турци за провеждане на възпи-
тателна работа. Въпреки взетите мерки агентурата не винаги улавя в зародиш 
терористичната дейност на противника.

90.  Информация относно честването на мюсюлманския религиозен празник „Кур-
бан Байрам“ през септември 1984 г., София, 29 октомври 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 600, л. 204-207
Документът отразява честването на традиционния за мюсюлманите празник от 6 
до 9 септември 1984 г. в повечето от окръзите. Отбелязано е масово посещение на 
джамиите и отсъствие от работа. Смята се, че празникът се използва за демон-
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стриране на „турска“ принадлежност и противопоставяне на партийните мерки 
за изграждане на единна социалистическа нация.

91.  Из стенограма на Националното съвещание на МВР, проведено на 4 януари 
1985 г. за оценка на работата на органите по разкриване авторите на взривовете 
в Пловдив и Варна, София, 7 януари 1985 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 640, л. 54-61
Публикува сезаключителната реч на министъра на вътрешните работи. Равно-
сметката от извършеното следствие по взривовете показва, че борбата с тур-
ския национализъм и терора, осигуряването на обществения ред и сигурност на 
гражданите са основни задачи пред органите. Разкриват се особените мерки на 
ръководството, чрез които то контролира работата на редовите изпълнители на 
реда и бдителността на охраната на важните комуникативни места в София. 
Констатира се, че зоркостта на служителите на реда е слаба.

92.  Предложение на началника на VІ управление - ДС относно инструктажа във 
връзка с провеждане на мероприятия за подмяна на турско-арабските имена, 
София, 17 януари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 254, л. 1-8
В изложението се подчертава необходимостта от организация на целия състав на 
ДС с оглед на напрегнатата обстановка при работата по смяна на имената. Пред-
видени са мерки за пресичане на протестни акции в София и окръжните градове, 
използване на кадрите на местната власт за провеждане на мероприятията. Не 
се допуска участието на униформени служители на МВР. Специални редове са от-
делени за подобряване на работата с агентите от лицата с възстановени имена и 
активизирането на профилактичната дейност с оглед да се внуши безкомпромис-
ност в поведението на ДС.

93.  Отчет за обстановката в страната по окръзи и провежданите мероприятия за 
подмяна на турско-арабските имена, София, 21 януари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 254, л. 9-13
В документа са отразени проблемите, сигналите за възможни терористични ак-
тове и мерките по ограничаване на съпротивителните действия от страна на 
преименуваните лица по окръзите в България.

94.  Стенограма от срещата на 4 февруари 1985 г. на ръководството на Министер-
ството за оценка на извършената работа по преименуването и набелязване но-
вите задачи за решаване през следващите седмици и месеци, София, 8 февруари 
1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 647, л. 1-44
Във встъпителното слово на министъра се подчертава, че срещата се организира, 
за да се даде оценка на етапа на преименуването и да се поставят задачите на ДС 
при новите условия след извършената смяна на имената. Вниманието на службите 
е обърнато към т. нар. активни протурски националисти, които не крият враж-
дебността си. Следващ наболял момент е външнополитическата обстановка и от-
ношението на Турция, която по дипломатически път се стреми да засили интереса 
на света към проблемите по преименуването. Указани са мерки по укрепване на 
агентурата в окръзите и пресичане на подстрекателската дейност от страна на 
враждебно настроените елементи - сред тях са включени и хора от средите на 
интелигенцията, медицината, мюсюлманското духовенство. Препоръчано е да се 
извърши в най-кратък срок и паспортизацията на хората с възстановени имена и 
новите документи за самоличност да се връчат тържествено.
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95.  Стенограма от срещата на ръководството на МВР с ръководителите на опе-
ративните групи от централните поделения за оказване помощ на окръжните 
управления по преименуването, проведена на 4 февруари 1985 г., София, 8 фев-
руари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 648, л. 1-14
В конкретния исторически момент от ДС се изисква агентура, която да бъде в 
състояние да подпомогне приобщаването на преименуваното население към българ-
ската нация. Друг важен момент е борбата с влиянието на исляма и набирането на 
агентура от средите на духовенството.

96.  Стенограма от срещата на ръководството на МВР, състояла се на 18 март 1985 г., 
София, 19 март 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 654, л. 1-17
Прави оценка на работата на органите сред преименуваното население. Внимание-
то е насочено към изясняване на атентатите в Сливен и гара Буново. Подчертава 
се засилването на протурската пропаганда и възобновяване на темата за изселва-
не. Диверсионните актове показват, че службите трябва да се подготвят за най-
лоши възможни сценарии.

97.  Стенограма от оперативка на ръководството на МВР, състояла се на 20 март 
1985 г., на която присъстват началниците, заместник-началниците и партийни-
те секретари на ОУ на МВР – Пловдив, Кърджали, Хасково, Стара Загора, Сли-
вен, Бургас, Варна, Толбухин, Силистра, Разград, Шумен, Търговище и Русе и 
се отчита агентурната работа по лицата, възстановили българските си имена, 
София, 17 април 1985 г. (със съкращения).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 656, л. 1-9, л. 17-18, л. 56, л. 100-106
Съдържа отчети на началниците на окръжните управления за броя на преимену-
ваните граждани и за работата по турска линия, като в случая са избрани приме-
рите с Пловдивски и Шуменски окръг. Препоръчва се по-често да се използва Белене 
като един от пътищата за пречупване съпротивлението на преименуваните.

98.  Справка относно турчин от Франция, София, 7 август 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 110-111
Секретен сътрудник провежда разговор с турски гражданин, живеещ във Франция, 
по повод представянето на Възродителния процес в България в западната преса.

99.  Докладна записка от акад. Николай Тодоров и проф. Страшимир Димитров 
относно осъществени контакти с учени от Турция по време на Конгреса в Щут-
гарт /ФРГ/, София, 6 септември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1109, л. 96-101
Записката съобщава за протичането на ХVІ световен конгрес на историците в 
Щутгарт от 24 август до 2 септември 1985 г. На събитието присъстват значи-
телен брой учени от балканските страни, в това число български и турски учени. 
Очакванията на българската страна са за изява на политически и националисти-
чески пристрастия от страна на турските участници, но за добър късмет това 
не се случва. Изтъкнатите турски историци откровено се дистанцират от мнение 
по смяната на имената и на преден план поставят стремеж за сътрудничество 
в областта на науката. Изводът, направен от двамата докладчици, е, че макар и 
да се опитва да наложи насоки в изследователската работа на историците, тур-
ското правителство не може да повлияе да бъде използвана сериозната наука за 
антибългарски цели. 
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100.  „Цветята растат“, в. „Терджюман“ от 27 септември 1985 г., София, 10 октом-
ври 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 115-117
Документът е превод на статията на Ахмет Кабаклъ, написана по повод пара-
лела, направен в книгата на Емине Ъшънсу „Цветята растат“, и случващото 
се с българските турци през 80-те години на ХХ в. в България. Според автора 
турските власти не могат да стоят безучастни пред погазването на човешките 
ценности.

101.  Сведение на агент „Добромир“ относно настроенията в с. Черковна, Търго-
вищки окръг, във връзка със сватба между жена с възстановено име и служи-
тел на МВР, София, 21 ноември 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, І Р - 18121, л. 126-129
В документа е описан случай, при който родителите на двама млади хора из-
разяват несъгласие с брака им поради различия в етническия произход. Турското 
семейство не желае да се обвързва с „чисти“ българи, което се тълкува от служ-
бите като стремеж у преименуваните да съхраняват националното си самосъ-
знание.
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LIST OF THE DOCUMENTS

WITH ANNOTATION

1.  From the report of the Head of Department VI of Division “B” on the minorities in 
Bulgaria, Sofi a, 12 December 1945 (with abridgements)

 АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 2, оп. 1, a. е. 731, л. 3-5
Contains information about the origin, size and culture of the Turkish minority in 
Bulgaria.

2.  From a report of the Main Headquarters of the Ministry of War, entitled “Turkish 
minority and the emigration issue”, Sofi a, 30 June 1947 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – M, ф. 3, оп. 3, a. е. 55, л. 1-4, л. 44-50, л. 60-68
It contains the reasons that led to the need to process the problems of the Turkish minority 
in Bulgaria in the light of the new conditions, which the Fatherland Front Government 
placed before the Bulgarian society and the future relations with the Turkish state. 
Information was selected from the report about the number and characteristics not only 
of the Turkish, but also the Roma minority, Bulgarians Muslims, the characteristics of 
the Turkish rural population in Bulgaria and Turkish policy towards them. Some of the 
important moment are the positions to avoid a mass exodus of the Turkish population to 
Turkey and to break the infl uence of the Turkish propaganda among it.  They have been 
looking for appropriate ways of integrating it to the new democratic government, its 
reformation, cultural and political rise.

3.  Report of the Head of the Kardzhali District Directorate to the First Department 
of the State Security on the mood and attitude of the Bulgarian-Muslim population 
in the sector to the government events, Kardzhali, 17 July 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 271, л.138-139
The document characterizes most of the Pomak population as illiterate, ignorant, strongly 
attached to Islam and susceptible to the Turkish propaganda. The measures of the new 
government are not met with understanding and confi dence. It emphasizes the need for 
urgent explanatory actions on behalf of the public organizations and replacement of the 
administrative staff in the Rhodopes.

4. Bulletin of Radio Ankara, Sofi a, 28 March 1949 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1806 , л. 84
Cites the statements of Turks and Bulgarians who fl ed Bulgaria and recently arrived in 
Istanbul. In their opinion, the policy of the new democratic government is a policy of 
oppression.

5.  Statistical information on the total number of minorities in Bulgaria, Sofi a, 30 
March 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1832, л. 2-6
Tables containing the number of minorities at the end of 1946, information about the 
number of Turkish schools, teachers and students in Bulgaria. Summarized data by 
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regions about Turks and Bulgarian Muslims who crossed the border illegally from 1 
January 1946 until the beginning of 1950.

6.  Reference of the Head of Group “A” on the Bulgarian Muslims in Bulgaria, Sofi a, 
7 April 1950
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1826, л. 1-11
 The document is a brief account of the origin of the Pomaks in Bulgaria, etymology of the 
word “Pomak”, their numbers and characteristics in culture and lifestyle. It considers 
their position during the monarchy in 1944, their commitment and expectations from 
the people’s democratic government after 9 September 1944. It was found that the 
sentiments for deportation to Turkey, the number of escapes of Bulgarian Muslims in 
Greece and the indifference towards the economic reform of the government triggered 
a necessity of operative work among this population. Specifi c actions were proposed to 
suppress the anti-social activity of certain Bulgarian Muslims, measures for material 
and educational rising of this population, its inclusion into the Fatherland Front and the 
provision of certain religious freedoms.

7.  Reference on the Bulgarian-Muslim population along the Southern border and the 
reasons for the escape of Bulgarian Muslims in Greece and Turkey, Sofi a, 14 March 
1951
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1 а. е. 1826, л. 22-24
According to the document, the skillful infl uence of the Greek and Turkish propaganda 
among the border population professing Islam reinforces their desire to emigrate to the 
Southern neighbors of Bulgaria. The intermarriages with Turks in Bulgaria are among 
the reasons for the escape of this population to Turkey. The position of the Bulgarian 
side was to prevent their passage in Turkey. There were indicated specifi c cases and 
causes of deportation among the intelligentsia among the Bulgarian Muslims.

8.  Decree of the Presidium of the National Assembly on the personal passports of 
citizens of the People’s Republic of Bulgaria, Sofi a, 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.1, а. е. 2699, л. 6-7
The personal passport of the citizens issued by the Ministry of Interior appears to be 
their basic identity document.

9.  Report of the Head of the political department of the Border Police to the Minister of 
Interior in connection with the scan/crawling of the Kardzhali District, Kardzhali, 
21 July 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 2686, л.1-4
The text focuses on the strong emigration mood among the population in Kardzhali, 
Krumovgrad, Zlatograd and Ardino. There were mentioned the main reasons for the 
resistance to their inclusion in the cooperative farms, planned estimates in the farming, 
limited religious rights, inclusion of women into various organizations and efforts to 
adopt a secular lifestyle. The main activity was developed by the Turkish agents and 
Turkish Consul in Plovdiv, who established attitudes of emigration among those people. 
The report submits the consequences of these attitudes, including abandonment of the 
fi eld work and harvesting tobacco. The possible measures for thwarting the emigration 
agitation, strengthening the security along the border and changing the militia hour 
were drawn.

10.  Reference of the Head of the Secretariat Department at the Ministry of Interior on 
the number of Turks, Macedonians, Catholics and emigrants in Bulgaria, Sofi a, 2 
August 1952
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2686, л. 5
Contains statistics on the number of the population professing Islam. The number of 
Turks is shown separately.

11.  Denunciation in relation to statements in considering an anonymous letter in 
connection with the endings of the Turkish names, 2 October 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 372, л. 51
At the initiative of the department dealing with the Turkish population at the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party was convened a meeting with the Turkish 
echelon from Sofi a. An intellectual of Turkish origin openly opposed against adding the 
ending “ov” to the Turkish family names with “ov “, as it is the rule for the Bulgarian 
language. This would have been to the detriment of the Turkish language.

12.  Report by Georgi Tsankov - Minister of Interior to the Chairman of the Council 
of Ministers of the People’s Republic of Bulgaria in relation to the implementation 
of Decree № 253 of 24 March 1952 on the establishment of a new system for 
passportization of the Bulgarian citizens, Sofi a, 27 December 1952
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2699, л. 16-17
The report provides the passportization to begin on 5 January 1953. All Bulgarian 
citizens were required to obtain a statement from the National Councils about their 
nationality, place of birth, marital and social status, citizenship or domicile.

13.  Memorandum of the Deputy - Head of Department V at the Border Police 
Directorate and the Head of the Third Directorate of the State Security to the 
Minister of Interior on the attitude established among the Bulgarian-Muslim 
population on the occasion of the passportization, Sofi a, 16 February 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3168, л. 2-5
The passportization in the regions with Bulgarian-Muslim population, expressed in 
the need of photographing the women wearing headscarves, goes slow and diffi cult, 
as people assumed that thus they are limiting their ancestral religious traditions. The 
registration as “Bulgarians” or “Macedonians” in the nationality column was met with 
hostility. The report suggests concrete steps for proper deployment of the passportization 
by spreading a wide information campaign among the Bulgarian Muslims.

14.  Special message of the Blagoevgrad District Directorate – Ministry of Interior 
on an acute hostile manifestation of Pomaks from the village of Valkosel, Gotse 
Delchev in relation to the passportization, Blagoevgrad, 6 April 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 768, л. 17-18
It provides information about an incident in the village of Valkosel regarding the 
passportization and photographing women without headscarves. In relation to 
this, punishments and restrictions for citizens who refuse to obtain passports were 
proposed.

15.  Reference by the Head of III Division on received data on the feeling of the Turkish 
and Bulgarian – Muslim population from the Gotse Delchev Region to emigrate to 
Turkey, Blagoevgrad, 24 April 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 768, л. 36-38
It refl ects the moods of emigration intercepted from the correspondence of the population 
with their relatives and friends from Turkey. It is assumed that the said persons have 
attitudes about emigration and infl uence others to emigrate too.
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16.  Special message from the Minister of Interior Lieutenant General Georgi Tsankov 
on the demonstration of the Bulgarian Muslim population of the village of Sarnitsa, 
Pazardzhik District, held on 9 June 1953 in front of the Village Council building 
regarding the passportization, Sofi a, 15 June 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 12
It quotes a statement of a senior government offi cial, according to whom the consent of 
the people with the event would mean that they give up their religion.

17.  Report by Col. Stoyan Iliev on the check carried out in relation to the perversion 
admitted among the Pomaks in connection with the passportization, Sofi a, 23 
June 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3169, л. 18-21
The report shows that in the Gotse Delchev District arbitrary restrictions were placed 
on the daily lives of people who refuse to obtain passports. Illegal fi nes were imposed, 
threats were placed and searches of homes were carried out with the knowledge of 
the heads of the Blagoevgrad District Directorate – Ministry of Interior, but without 
the permission of the Ministry of Interior. The arbitrariness on behalf of the Ministry 
of Interior offi cials led to dissatisfaction of the population of the party events and the 
perception as an attempt to violation of their religious rights.

18.  Letter of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party to the Minister 
of Interior on information about the atrocities carried out by offi cials from the 
Ministry of Interior - Gotse Delchev in connection with the passportization of the 
population, Sofi a, 24 June 1953 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170, л. 1
The letter quotes a resolution of Todor Zhivkov on information refl ecting his assessment 
on the situation which escalated into “an ultra-perversion”.

19.  Letter from Vylko Chervenkov - Head of the Secretariat to the Minister of Interior, 
Sofi a, 27 June 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 3170, л. 3
The document quotes the text of the resolution of V. Chervenkov on the case, according 
to whom the Head of the Blagoevgrad District Directorate of the Ministry of Interior 
should be dismissed and a responsibility should be sought from the party members who 
let those violations happen.

20.  Exposure of Georgi Gospodinov Kumanov - former Head of the Blagoevgrad 
District Directorate of the Ministry of Interior on a decision of the Politburo to be 
dismissed for rough  atrocities of party and government policy in relation to the 
passportization of the Bulgarian population in Gotse Delchev District, Sofi a, 17 
August 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170, л. 610
The document is addressed to the Secretary General of the Central Committee and 
Chairman of the Council of Ministers - Vylko Chervenkov and the Minister of Interior. 
The text is recognition of a serious fault. The reasons for the discrepancies are stated. 
The applicant claims that the case be reviewed by the Politburo by creating a commission 
to investigate the data contained therein.

21.  Report of the Minister of Interior Lieutenant General Georgi Tsankov on the 
dismissal of the Head of the Blagoevgrad District Directorate of the Ministry of 
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Interior for the rough atrocities of party and government policy in relation to the 
passportization of the Bulgarian population in Gotse Delchev District, Sofi a, 3 
November 1953
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 3170 л. 4-5
The report is intended for the needs of the Politburo of the Bulgarian Communist 
Party with presentation of the specifi c case and a proposal to relocate the dismissed 
offi cial in another unit of the Ministry of Interior because of proven performance in the 
operational work.

22.  Reference of the Head of the Third Division on the attitude of the Bulgarian 
Muslims from the village of Yakorouda, Razlog District in connection with the 
determination of their nationality, Blagoevgrad, 5 October 1956.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1467, л. 160
In relation to the upcoming census and self-determination of minorities in Bulgaria, the 
question to be recognized as Turks arises among the residents of Yakorouda.

23.  Reference on the mood of the Bulgarian Muslim population in the village of 
Philipovo on the decision of the CC of the BCP – Bansko about the unveiling of 
Bulgarian Muslim women, Blagoevgrad, 26 February 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2103, л. 2-5
It provides information about the campaign for unveiling of women from the 
village of Filipovo launched by the District Committee of the Bulgarian Communist 
Party  – Razlog and the CC of the BCP - Bansko in January 1959. The issue 
remained unresolved because of resistance of the majority of the population. 
They created an initiative to send a delegation to the Central Committee of the 
Bulgarian Communist Party in Sofi a to complain against the violent methods used 
the unveiling of women.

24.  Reference on the results regarding the case with the delegation sent by the Muslim 
population of the village Philipovo to Sofi a to complain against the measure of the 
party to unveil the Bulgarian Muslim women – Blagoevgrad, 11 March 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2103, л. 7-9
The document contains the detailed testimony of one of the members of the delegation 
about the visit in CC of BCP and the Turkish delegation in Sofi a to complain against the 
action on the unveiling of women. Subsequently the City Committee of the Bulgarian 
Communist Party - Bansko took measures to clarify the party events and to calm the 
situation in the village.

25.  Status report table in relation to the Turkish line and movement of the agents on 
the Turkish line, Sofi a, 1 May – 31 December 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2102, л. 5-6
The changes are refl ected in the report during the year, as well as the number of 
initiated and completed dossiers, excluded and newly recruited agents, confi dential 
connections, etc.

26.  Reference on the course of enemy activity and statements in the Smolyan District 
in relation to the current events against the Muslim clergy and the removal of 
veils and trousers (shalwars), Smolyan, 14 July 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1467, л. 133-136
The document highlights the conceptual plan of the District Committee of the Bulgarian 
Communist Party for detaching the people from their religion and traditional symbols 
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as a way of raising their cultural and political outlook. Female costumes are defi ned 
as a mark of slavery of women. It is noted that Muslim clerics openly oppose the party 
action.

27.  Reference of the Head of the Kardzhali District Directorate of the Ministry 
of Interior on the hostile activities and comments in relation to the removal of 
veils, yashmaks and trousers (shalwars) of Turkish and Bulgarian Muslim in the 
Kardzhali District, Kardzhali, 6 August 1959 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1,  а. е. 4365, л. 4, 7
The reference refl ects the events for the inclusion of the Muslim population to the 
secular life in the Kardzhali District by replacing the traditional clothing of women 
with fashionable clothes and the related violations in the course of implementation of 
these actions on the part of the local authorities.

28.  Request of the Turkish population of the village of Gradsko, Sliven District to 
the Chairman of the Presidium of the National Assembly of People’s Republic of 
Bulgarian, the Central Committee of the Bulgarian Communist Party – Turkish 
Department and the Prime Minister of the People’s Republic of Bulgaria, village 
of Gradsko, 22 September 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1467, л. 147-149
The petition is prepared in connection with the events of the local authorities to remove 
the traditional Muslim clothing. It is emphasized that the measures on their inclusion 
in the secular way of life are unacceptable to their moral beliefs and want some time to 
allow the transformation of their lifestyles to take place in an “evolutionary way”.

29.  Reference on the atrocities admitted during the process of unveiling among the 
Turkish population in the Razgrad District, Razgrad, 10 November 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп., 1 а. е. 4365, л. 12-16
The document reports that the actions are implemented with some diffi culties due to 
opposition on behalf of the religious Turkish population. The party leadership enhances 
its rigor for the faster completion of the action, which led to rude behavior towards 
the women. That raised resentment. Ministry of Interior strengthened its activities in 
relation to the Turkish issue, but some measures to be fulfi lled by the end of the year 
were suggested to boost the performance and successful implementation of the party 
decision.

30.  Information from the Deputy Head of Second Directorate of State Security in 
relation to the interest expressed by the Turkish offi cials in the situation with the 
Turkish population in the People’s Republic of Bulgaria, Sofi a, 27 June 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 1057, л. 192-193
The information describes the interest of the Turkish diplomats in the policy of the 
Bulgarian government towards the Turkish minority in Bulgaria. It contains a translation 
of a letter of the Turkish Deputy Prime Minister to the Turkish delegation in Sofi a with 
a request to respond to issues relating to the educational level and the propaganda of 
the Bulgarian government among the Turks.

31.  Proposal by the Head of the Smolyan District Directorate of the Ministry of 
Interior  on amending the Statute for the spiritual structure and governance of 
the Muslims in Bulgaria, Smolyan, 25 October 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2057, л. 37-39
The document contains interpretations of specifi c articles of the Statute for the spiritual 
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structure and governance of the Muslims in Bulgaria, texts which are an obstacle 
for the democratization of the religious structure of the Muslim communities in the 
country and the complete separation of Bulgarians, professing Islam, from the Turks in 
connection with their national consciousness.

32.  Information from the Head of Third Directorate of the State Security in connection 
with the actions carried out by the party and the people’s government measures to 
overcome some religious prejudices among the Bulgarian Muslim population in 
some regions of Blagoevgrad and Smolyan districts Sofi a, 30 January 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1952, л. 19-21
The document focuses on the reactions of the population in Blagoevgrad and 
Smolyan districts in explaining its origin and the need to adopt Bulgarian names. The 
dissatisfaction raised into an organized event and even members of the BCP took part 
against the party events, according to which the names of the Muslims are not an 
obstacle for the construction of the socialist system. A specifi c position on part of the 
population is to seek help from the Turkish state.

33.  Reference of the Head of the Third Division - Blagoevgrad on the comments in 
relation to the scientifi c - theoretical conference on the origins of the Bulgarian 
Muslim population in the region of the Ministry of Interior - Gotse Delchev 
Regional District, Blagoevgrad, 2 February 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 26, л. 1-2
The reference does not provide clear information on the exact date of the conference. The 
conclusions from it were accepted with reservations by certain part of the population. 
The document cites agents’ evidence on rumors of upcoming acts of the government in 
relation to the change of names.

34.  Order № I - 224 of 19 June 1962 to the district heads of the Ministry of Interior in 
the country in line with the decisions of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party to raise political consciousness, culture and work activities of 
certain categories of Gypsies, Tatars and Bulgarian Muslims, Sofi a 15 June 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 49, л. 54-55
The tasks of the State Security were to take part in crossing the Turkish propaganda 
in the country, exposing the Muslim clergy, search and seizure of a Turkish nationalist 
and religious literature with regard to the education of Gypsies, Tatars and Bulgarians 
who profess Islam.

35.  Instruction of the Ministry of Justice to the executive committees of the district 
and municipal people’s councils, the chairpersons and heads of regional and 
international courts in the country in connection with the Bulgarian Muslims, 
Gypsies and Tatars, who, without any reason, change their nationality and practice 
“striving/turcheene” Sofi a, 9 November 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 1-3
 The document highlights the infl uence of the Turkish propaganda among those 
population groups in the formation of their identity. The heads of the abovementioned 
institutions were instructed to conduct explanatory work in determining the nationality 
of the Tartars, Gypsies and Bulgarian population professing Islam and changing their 
Turkish-Arabic names. It also raised the question of determining the nationality of 
children born of intermarriages.

36.  Reference on the implementation of letter № 224 of 19 June 1962 in the Gabrovo 
District as of 25 December 1962, Gabrovo, 20 December 1962
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 68-70
The reference contains data on the number and occupation of Gypsies and Bulgarian 
population professing Islam in the Gabrovo District at the end of 1962. It reports weak 
performance in dealing with crossing the Turkish consciousness of the Gypsies.

37.  Reference of the Head of the Second Directorate of the State Security on the 
conducted agents and operational activities in the implementation of the decisions 
of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party for State Security 
to take in the fi ght against the Turkish reactionary propaganda, Razgrad, 21 
December 1962 (with abridgements).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а.е. 2133, л. 44, 45, 51
The reference provides information about the execution of the order in the Razgrad 
Distric. One of the signifi cant measures of the government is to reduce the number 
of Muslim clerics and reducing the number of existing mosques. There is information 
about the Gypsies in the region that after the renaming actions some of them openly 
demonstrated their Turkish nationality.

38.  Reference of the Head of the Second Department of SS on the events held in 
relation to case № 0017 of the Minister of Interior, Sofi a, 24 December 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 92-94
The reference provides information about the visits of the religious people in the 
mosque in Sofi a and the activities of the Main Mufti as a religious center of the Muslims 
residing in the capital. Removal of the Turkish consciousness among the Gypsies and 
its re-registration with Bulgarian names seems to be a diffi cult and slow process.

39.  Reference on the work of SS to the Blagoevgrad District Directorate to the 
Ministry of Interior in relation to letter № I - 224 of 19 June 1962, Blagoevgrad, 
25 December 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 12-14
The measures carried out for the political and cultural advancement of the population 
were considered poor. Specifi c actions to curtail the activities of the imams and the 
dissemination of religious propaganda are carried out. It specifi es the necessary 
measures that will contribute to the completion of the actions set out in the order.

40.  Reference of the Inspector of Second Department of State Security on the 
implementation of letter № I - 224 of 19 June 1962 issued by the Ministry of 
Interior – Sofi a on the “striving/turcheene”, Ruse, 25 December 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1,  а. е. 2133, л. 9-10
Describes the measures carried out to limit the importation of literature in Turkish with 
religious and nationalistic accent, as well as the work on crossing such propaganda 
and agitation among the Muslims in the district.

41.  Letter from the Head of the Mihailovgrad District Directorate of the Ministry 
of Interior in connection with cases № I - 224 of 19 June 1962 and № 447 of 7 
December 1962, Mihailovgrad, 25 December 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп.1, а.е. 2133, л. 17
According to the letter, there have been established no cases of propaganda and 
agitation with Turkish nationalist accent or distribution of religious fanaticism by the 
Turks, Gypsies and Bulgarian Muslim in the districts.

42.  Reference of the Head of the Third Department of State Security on the 



47

implementation of the letter № I - 224 of 19 June 1962 of the Minister of Interior, 
Sofi a, [end of 1962] 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е., 2133, л. 95-99
In reference describes in details the measures carried out in the 50s and 60s of the 
twentieth century by the Politburo of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party on the cultural and political integration of the Muslim population. It analyzes the 
available data from the information provided by the agents for various districts of the 
country, as the main problems for the delay in the implementation of the activities were 
the infl uence of the Turkish nationalist propaganda and religious literature among the 
Turkish population. Mistakes were made by the leaders of the mass organizations, the 
Ministry of Interior and other institutions in the passportization process, the renaming 
and the removal of traditional clothing of the people.

43.  Letter of the Deputy Head of the Stara Zagora District Directorate of the Ministry 
of Interior in relation to case № I - 224, Stara Zagora, 28 December 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 102
According to the document, there have been no cases of Turkish nationalist propaganda 
on behalf of the Bulgarian and Gypsy population living in the district and professing 
Islam. 

44.  Memorandum of the Head of the Third Directorate of the State Security on the 
implementation of order № I - 224 of 19 June 1962, Sofi a, 29 January 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 2133, л. 100-101
The memorandum contains information from agents among the servicemen and labor 
men from the minorities about their perceptions of living conditions in Turkey. According 
to the reports, the life there is better; therefore measures to impose the opposite opinion 
were highlighted.

45.  Special message on the riot in Ribnovo, Blagoevgrad District in connection with 
changing names event, Gotse Delchev, 1 April 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф, 1, оп. 5, а. е. 2 (Бл.), л. 216-220
The document describes in details the activities of the Party Committee for Renaming 
the Population in the County. The agitators and the Commission were welcomed with 
axes, trees and stones, which lead to an intervention on behalf of the security forces in 
suppressing the riot. There were provided activities for the establishment of the ideas 
and intentions of the initiators of the rebellion.

46.  Plan to conduct operational agent’s activities in order to clarify the situation 
in the village of Ribnovo, Blagoevgrad District , Gotse Delchev, 2 April 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5,  а. е.  2 (Бл.), л. 97-98
The document is prepared to establish the initiators of the current situation in the village 
of Ribnovo. Events were identifi ed by the agents’ activities regarding the case.

47.  Plan to conduct additional activities to clarify the situation and identify the 
participants in the riot carried out on 29 March in the village of Ribnovo, Gotse 
Delchev, 2 April 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 2 (Бл.), л. 95-96
According to the plan, there should be a clarifi cation of the names of all imams and 
“pro-Turkish elements” who took part in the riot and living in villages and Ribnovo 
and Osikovo. A selection and deployment of agents in order to clarify whether there is 
interference by the Turkish Embassy in the situation shall be carried out, as well as a 
study of attitudes among the population, explanatory work among the people.
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48.  Information № 177 for further data as a result of active events held after the 
riot of 30 March in the village Ribnovo, Blagoevgrad District in relation to the 
inspirers, organizers, leaders and active participants in the riot, as well as the 
moods occurred among them Sofi a, 21 April 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 90, л. 262-265
According to the document, the main instigators of the riot were the imams of the 
village, who put the matter of what to do if authorities force them to change their names 
before the people. Between 28 and 30 March, the residents of the village of Ribnovo 
unanimously decided to prepare for resistance to the Commission when it comes to 
accomplish the renaming activity. The case in Ribnovo has a wide response among the 
population from the nearby villages, which also dared to oppose the change of their 
names. The Minister of Interior proposes to take punitive and administrative measures 
regarding the organizers and most active participants in the riot.

49.  Memorandum of the Deputy Chairman of the Committee for State Security on 
inspection carried out and the clarifi cation of the operational situation and the 
state of agents’ and operational performance in areas with Bulgarian Muslim 
population in the Pazardzhik and Blagoevgrad districts as of 3 July 1964, Sofi a, 
6 July 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3,  а. е. 99, л. 1-9
Report of offi cials of the XI Department at the Second Directorate of the Committee for 
State Security, who at the beginning of July 1964 were on mission in Pazardzhik and 
Blagoevgrad districts in order to get acquainted with the situation of the population 
professing Islam, after the suppression of the riot in Ribnovo. Restoration of the old 
names and the return of previous passports were accepted by people as a retreat from the 
originally planned intentions of the offi cial government. Agents’ work was considered 
to be unsatisfactory and the results of the activities carried out in order to identify the 
participants in the riots were partial. It specifi es the necessary measures needed to 
strengthen the work on the Muslim population in the districts.

50.  Report by Colonel Iliya Grancharov of XI Department to the II Directorate of 
State Security on a group of 29 Bulgarian Muslims from Velingrad  who visited 
Sofi a, 2 April 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 137, л. 4 - 4a
A group of Bulgarians professing Islam from Velingrad visited the Soviet Embassy in 
Sofi a and later the Central Committee of the Bulgarian Communist Party. The delegation 
raised some questions about the change of names and complained about the actions of 
local authorities in the implementation of the party’s orders on the renaming.

51.  Information of the Head of the Pazardzhik District Directorate of the Ministry of 
Interior on some events in recent years among the Bulgarian Muslim population, 
Pazardzhik, 30 May 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 137, л. 5-13
The information includes data on the number of this kind of population in the region 
and its negative attitude towards party events for passportization and change of 
names The resistance to these measures defi nes them as ideologically unfamiliar to the 
socialist system in Bulgaria . Intelligentsia is characterized as hostile and thankless 
to the Bulgarian Communist Party as it does not contribute to the implementation of 
the offi cial government policy. As an important step in the new passportization among 
the Muslims is stated the position to withstand the achievements to quell possible 
protests.
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52.  Report by Colonel Iliya Grancharov of XI Department on a  meeting held with the 
group of Bulgarian Muslims from Velingrad that visited the Central Committee 
of the Bulgarian Communist party, Sofi a, 19 July 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3,  а. е. 137, л. 14-14a
The group wants their old names back, as the new were forcefully given to them also by 
threats on behalf of the local leaders.

53.  Order № I 2563 to the district and regional directorates of the Ministry of Interior 
in the country to implement Decision № 116 of 4 May 1971 of the Committee for 
Economic Coordination, Sofi a, 26 June 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1699, л. 1
According to the order, the citizens of the People’s Republic of Bulgaria with Muslim 
religion and Turkish-Arabic names during the change of names shall be exempt from 
payment of state fees for replacing their passports and benefi t from the exemptions for 
the issuance of other documents.

54.  Information. It relates to comments about the fact that young people on groups 
from the villages of Kornitsa and Debren, Blagoevgrad District went to Sofi a 
to complain against the change of the names of newborns, village of Breznitsa, 
18 December 1971
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 3573 (Бл.), л. 63-64
The document provides information about one of the ways of the Pomak population in 
the country to express its disagreement with the change of names by forming offi cial 
groups and visiting the authorities.

55.  Measures to further improve the performance of the national identity and patriotic 
education of Pomaks, Shumen, 17 February 1972 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 340, л. 26-33, л. 35
The document is prepared by the Shumen District Committee of the Bulgarian Communist 
Party and refl ects the preparation of organized educational work among Bulgarian 
Muslims in order to quell their desire for recognition of their Turkish origin.

56.  List with the number of households and number of members of the households 
of the Bulgarians who profess the Mohammedan religion by Municipal People’s  
Councils as of 1 January 1972 in the Shumen District, 17 February 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 340, л. 36
Statistics by municipalities on the distribution of the residents professing the Muslim in 
the Shumen District.

57.  Reference of the Head of the Kardzhali District Directorate of the Ministry of 
Interior on certain manifestations on behalf of Bulgarians with Mohammedan 
religion in the villages of Kosterinovo and Diamandovo in connection with the 
activation of party- political work on the national consciousness, conducted 
under the guidance of the District Committee of the Bulgarian Communist Party, 
Kardzhali, 14 March 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1854, л. 2-4
The document provides information about the renaming of Muslims in the Kardzhali 
District. The working groups on the renaming that operate in the abovementioned villages 
faced a resistance, which can be explained with the Turkish national consciousness of 
the inhabitants.

58.  Information № I 560 to the First Secretary of the Central Committee and Bulgarian 
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Communist Party and Chairman of the State Council on the incidents occurred 
in the villages of Kasaka, Dospat, Barutin, Chavdar, Smolyan District on the 
occasion of the restoration of Bulgarian names of Bulgarian Muslims, Sofi a, 18 
March 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1732, л. 1-3
In pursuance of the Decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of 17 July 1970, the District Committee of the Bulgarian Communist 
Party in Smolyan carries out a renaming of the Bulgarian Muslims in the district. On 
March 13 the same year it implements the process in the villages of Chavdar, Dospat, 
Kasaka and Barutin . For the last village there have been received previous reports that 
local residents prepare for resistance against the party decision.
The Committee on Renaming was welcomed with great hostility, some miners refused 
to go to work in the mine as a sign of protest. The District Committee of the Bulgarian 
Communist Party sought assistance from the Smolyan District Directorate of the 
Ministry of Interior, as a result of which the situation was complicated. There are 
casualties.

59.  Plan of the Head of group for control and assistance to the Ministry of Interior to 
check in some district directorates of the Ministry of Interior on the implementation 
of the tasks arising from the decisions of the Secretariat of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party of July 1970 to further improve the work on 
the national consciousness and patriotic education of Bulgarian Muslims, Sofi a, 7 
April 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 300, л. 1-2
The plan identifi es the main objectives of the Ministry of Interior on the implementation 
of the party decision. It refers to the directorates of the Ministry of Interior in Pazardzhik, 
Blagoevgrad, Smolyan, Kardzhali, Plovdiv and Lovech for the entire month of April.

60.  Order of № I - 1649 to the district directorates of the Ministry of Interior in the 
country on the events for replacing the Turkish-Arab names of the Bulgarian 
Muslims, Sofi a, 24 April 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1855, л. 1
The practice of involving militiamen in committees of local party and government 
authorities is terminated.

61.  Reference by the Head of the Sofi a City Directorate on measures taken to limit 
certain acts of Bulgarians professing Islam in the capital, Sofi a, 12 May 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 1854, л. 8
It indicates measures taken to prevent any nationalistic manifestations by residents of 
Pazardzhik and Blagoevgrad districts on their way to the capital.

62.  Reference of the Head of the Sliven Military Counter Intelligence on the analysis 
of data obtained for the Bulgarian Muslim on military service in the divisions 
managed by the department, 30 May 30 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 4, а. е. 789, л. 8-11
The reference contains statistics on Muslim servicemen in the army. It refl ects the 
explanatory works in connection with the adoption of the new names in the division of 
Sliven. Hesitancy among part of the soldiers is justifi ed by the concern on how their 
parents would accept their new names.

63.  Reference on the results of the examination performed in some district directorates 
of the Ministry of Interior in relation to the implementation of the tasks arising 
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from the Decision of the Secretariat of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party of 17 July 1970 on the further improvement of the work on 
the national identity and patriotic education of Bulgarian Muslims, Sofi a, 7 July 
1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1, а. е. 300, л. 3 - 9
The document summarizes the results of the examination on the Decision of the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party in the district directorates of the 
Ministry of Interior laid down in the Plan of the Group for control with the Secretariat 
of the Ministry of Interior (see Doc. № 44). As a result, awareness-raising campaigns 
of the services had a progress in changing names, intersection of provocations and 
neutralization of the infl uence of the clergy. Measures were identifi ed to improve the 
work of the agents.

64.  Information. It refers to the situation in the villages of Kornitsa and Luzhnitsa, 
Blagoevgrad District. Gotse Delchev, 20 February 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  III раз. - 3573 (Бл.), л. 38-43
It describes the situation in Kornitsa after the events of the fi rst months of 1973. Except 
the opposition from the villagers against the change of their names, it also focuses 
on the issue of national consciousness of the Bulgarian Muslims and infl uence of the 
brochures containing a story about the Rhodope Turks disseminated among them by 
Ramadaan Runtov.

65.  Letter of the Head of Division 17065 to the Head of the Investigation Department 
of the State Security on data about the Association for Culture and Mutual 
Assistance of the Rhodope Turks established in 1970 in Istanbul with its main 
center in Osmaniye, Sofi a, 21 March 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд. 508 (Бл.), т. 5, л. 1-2, л. 12
The letter reports on the ideas of the Association and the attitudes of its members to the 
party activities of the Bulgarian Communist Party towards the Bulgarian Muslims. It 
informs that the offi ces have a brochure issued by the Association, entitled “Essence of 
recent massacres of Turks in the Rhodope Mountains”.
The cover page of the brochure - as illustrative material.

66.  Investigation case № 84/1973 in the inventory of State Security against Alil Alilov 
Byalkov, Bayram Ibraimov Getov, Ayrush Ibrahimov Hadzhiev and others., 
Blagoevgrad, 29 May 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд. 508 (Бл.) т. 1, три неномерирани листа от 
началото и в края на тома
Documents represent a full list of defendants from Kornitsa. Initially, their names were 
typed in the original Turkish-Arabic system. Subsequently, they were crossed out with 
a pen and their new Bulgarian names were hand written. The years of their renaming 
were hand written on the last two sheets.

67.  Final decree on investigation case № 84/1973 in the inventory of State Security, 
Sofi a, 29 May 1973 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II съд. 508 (Бл.), т. 5, л. 168-201
The document reveals the reasons to initiate an investigation against leaders of the 
opposition in Kornitsa who stood against the renaming of the Pomaks in the winter 
of the same year. It contains a detailed presentation of the complex of party measures 
carried out in accordance with the decision of the Secretariat of the Central Committee 
of the Bulgarian Communist Party of 17 July 1970 on the national consciousness and 
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patriotic education of Bulgarian Muslims. The opposition against the change of names 
was interpreted as anti-Bulgarian campaign, fueled by the Turkish Special Forces 
and carried out by the pro-Turkish elements from Kornitsa. The activities of the main 
instigators and leaders of the riot were examined in details and those identifi ed as 
guilty were brought to court. 

68.  Sentence. Transcript. Blagoevgrad, 3 - 6 July 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз.- 3573 (Бл.), л. 165-169
According to the document, the Blagoevgrad District Court found the defendants Alil 
Alilov Byalkov, Bayram Ibraimov Getov, Ismail Bekirov Byalkov, Ayrush Ibrahimov 
Hadzhie and Usain Ibraimov Sarmanliev guilty of forming and leading a group in 
January 1973 in the village of Kornitsa, Blagoevgrad District, whose actions affect the 
state and public interests, life and peace of third parties. The sentences and regimes of 
serving them are also described.

69.  Plan on carrying out actions to fi nish the interviews with people involved in the 
events in the villages of Kornitsa, Breznitsa and Luzhnitsa in 1973 in order to 
maintain tension among pro-Turkish elements in the upper villages, while calming 
the situation in the village of Kornitsa after restoration of the public order of 28 
March 1973, approved by the Head of the Gotse Delchev Regional Directorate of 
the Ministry of Interior, 9 October 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз.- 3573 (Бл.), л. 35-37
The plan was prepared for fi nal clarifi cation of the situation in the village of Kornitsa 
and study of individuals who participated in those events. It provides an activity for 
compromising and isolating the persons involved from the general population of the 
area.

70.  Proposition of the Head of the Gotse Delchev Regional Directorate of the Ministry 
of Interior on the completion of the group case for operative development 
“Turkophili” – village of Kornitsa, Blagoevgrad District, Gotse Delchev, 13 
November 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. - 3573 (Бл.), л. 170-171
The document takes stock of the opening of the case to clarify the events of 21 January 
1973 in the village of Kornitsa, which led to mass unrest and disturbance of the public 
order in the village. After the liquidation of the group leading the disobedience, it was 
assumed that the tasks of the work have already been completed and the case can be 
closed.

71.  Reference of the Head of the Group for control and assistance to the Ministry 
of Interior on the results of the examination of the case of the escape to Greece 
of four youths - Bulgarian Muslims from the village of Valkosel – Blagoevgrad 
District, Sofi a, 16 November 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 20, оп. 1 а. е. 359, л. 11-15
A desire to emigrate was created among part of the young population of Blagoevgrad 
District as a result of the party decision on the national consciousness of the Bulgarian 
Muslims. There have been few cases of escape across the border with Greece of young 
people from the village of Valkosel. The report describes the investigation of the escape 
and the measures taken by the Ministry of Interior for intersection of these actions 
among the young people from the district.

72.  Agent’s evidence regarding a statement of Boris Mengishev in relation to the book 
and play “Time of Violence”, Sofi a, 4 February 1974
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АКРДОПБГДСРСБНА – М,  І Р – 18121, л. 51-52
The book was defi ned as written not in the right time, as it can tune the Bulgarians 
against the Turks.

73.  Letter № 952 from the Head of the Shumen District Directorate to the Secretariat 
of the Ministry of Interior in Sofi a, Varna, 17 May 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 10, а. е. 2007, л. 9-11
The letter is written in connection with counter - intelligence, intelligence work and the 
struggle against the ideological subversion of the enemy, which requires more active 
measures against the Turkish intelligence and infl uence among the Turkish population 
in the country, which professes Islam. There were proposed measures to integrate this 
population to the Bulgarian nation. It is specifi ed the need for decisive action by the 
party and government bodies to build a dedicated party activists to work to attract 
Turkish and Gypsy population with adequate training to the services concerned. It 
proposes to conduct a new passportization to remove the column “nationality” and 
introduce a new one, specifying only their citizenship.

74.  Opinion of the Head of IV Department to the Second General Directorate of State 
Security on the questions posed by the Head of the Shumen District Directorate 
of the Ministry of Interior in letter № 952, Sofi a, 31 May 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 10, а. е. 2007, л. 13
The document does not accept the idea of   setting up specialized bodies working with the 
Turkish population. Measures have already been taken in relation to the other issues.

75.  Report on a conversation held with Vladimir Ardennski – Deputy Chief Editor 
Rhodope Magazine, Sofi a,  2 July 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ – Л – 1025, т. 17, л. 4-5
The meeting took place on 25 June 1975 and Ardenski shares his impressions of a visit 
to the Burgas region in the spring of that same year. During his tour of the district, the 
Deputy Chief Editor organized a discussion of his book titled “Our own, not foreign”. 
It considered issues to clarify the origin and history of the Bulgarian Muslims and 
feedback that the book had among this population. At the meeting, the magazine editor 
expressed an opinion that there is an assimilation of the Pomak population by the 
Turkish one and thus the implementation of the party activities is delayed.

76.  Article “National consciousness of Bulgarian Muslims and reasons for the 
diffi culties associated with this process” by Vladimir Adrenski, Sofi a, [around 
1975]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VІ – Л – 1025, т. 17, л. 1-3
The author begins his article with the statement that when it comes to consciousness, 
then there is also a lack of identity, which in turn raises diffi culties. According to him, 
prerequisites to discuss the issue with the consciousness of the Bulgarian Muslims are 
the specifi c historical contexts, in which this population develops, the infl uence of the 
foreign propaganda and mistakes of the Bulgarian policy towards them.

77.  Information from the Deputy Minister of Interior Lieutenant General Georgi 
Anachkov on the subversion of the Association for Culture and Solidarity with the 
Rhodope and Danube Turks against People’s Republic of Bulgaria and activities 
for its neutralization and compromising, Haskovo, 28 May 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 388а, л. 11-22
In the exhibition are provided fundamental principles of the Association. Under the 
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guise of the cultural society whose object is the educational support of the Turkish and 
Muslim population in Bulgaria was acknowledged the Turkish intelligence operating 
on Bulgarian territory.

78.  Special report on the situation in the country in connection with the visit of the 
General Kenan Evren in Bulgaria, Sofi a , 24 February 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 416, л. 97-98
The Evren’s visit caused an excitement among Bulgarian Turks in the country. It is 
assumed that it was a step towards the signing of a new emigration agreement or 
subsequent permit for free implementation of the Muslim rituals.

79.  Information on the moods among the Bulgarian Muslims from the Smolyan 
District in relation to current events to eliminate feudal remnants in their lifestyle, 
Sofi a, 25 February 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 414, л. 150-152
It shows a movement among the people after the ban on the wearing of traditional 
clothing and the removal of tombstones from their cemeteries.

80.  Order № I - 22 of 9 March 1983 on the activation and improvement of the activities 
of the Ministry of Interior in relation to the Turkish issue, Sofi a, 7 March 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11а, а. е. 340, л. 223-246
The document contains a fundamental reassessment of the approach in the overall 
work of the State Security to achieve strong resistance to the Turkish channels for 
espionage and infl uence on the Bulgarian Turks. It outlines the actions on the inclusion 
of the Bulgarian Turks, Bulgarian Muslims and Gypsies in the construction of socialism 
and resistance to the religious fanaticism. Among the tough measures are countering 
the media by jamming the Turkish radio and television broadcasts, it was accepted 
dismissal of teachers of Bulgarian Turks who spread Turkish nationalism and do not 
speak the Bulgarian language, tightening of the passport regime.

81.  Information on established interdepartmental committee in Turkey to combat the 
“assimilation” of the Bulgarian Turks, Sofi a [after March 1983]
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп . 12, а. е. 506, л. 59-62
In the spring of 1982, in Turkey was established an interdepartmental committee to 
combat the assimilation of the Turkish population in Bulgaria. The program of the 
committee includes the idea of preservation of historical Ottoman and Muslim 
monuments in Bulgaria to raise the educational level of the Turkish population in 
Bulgaria. The experience of the members of the Association for Culture and Solidarity 
with the Rhodope and Danube Turks could be useful.

82.  Reference on the emigration sentiments among Bulgarian Turks, Sofi a, 6 April 
1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 17-21
The emigration sentiments were fed by the visit of the Turkish Foreign Minister İlter 
Turkmen in Bulgaria in February 1983. In the most districts of the country there was a 
liveliness and willingness to emigrate, reinforced by measures carried out for national 
consciousness of Bulgarian Muslims and the renaming of the Gypsies in 1982

83.  Information on the change of the Turkish-Arab names of the descendants of 
Bulgarian Muslims with mixed marriages with Bulgarian Turks, Sofi a, 28 May 
1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 42-45
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It monitors the implementation of the Decision of the Secretariat of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party among those from mixed marriages 
with the Bulgarian Turks in Kardzhali, Plovdiv and Burgas districts in 1982. Major 
obstacles were the infl uence of the Turkish cultural and religious environment in which 
the Bulgarian Muslims were studying. This was the reason for the diffi culties in the 
course of events and the perception by the society as violent. Changing the names of 
Bulgarian Muslims of mixed marriages caused an emigration mood and complicated 
the operational situation among the Turkish population in Bulgaria.

84.  Reference on the change of the Turkish- Arab names and passportization of the 
Bulgarian Turks, Sofi a, [after May 1983]
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 506, л. 71-74
In pursuance of the decision of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party for “further improve the activities in relation to the Bulgarian Gypsies. For 
their active involvement in the building of a developed socialist society, it began the 
passportization and the change of names. A resistance was mainly rendered by Gypsies 
with Turkish national consciousness expressed in performing antisocial acts.

85.  Information on a search and seized Turkish nationalist literature from Bulgarian 
Turks, Sofi a, 25 August 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп.1 2, а. е. 506, л. 124-126
The document provides information about the search of the homes of scientists of Turkish 
origin the services considered as representatives of the nationalist circles around the 
Turkish intelligentsia in Bulgaria. According to the information, the literature seized 
was with nationalist, “anti-Soviet” and “anti-Bulgarian” content.

86.  Information from the Head of the Burgas District Directorate of the Ministry of 
Interior on group case for operative development “ Rebels” and case for operative 
development “Firebug” “, Sofi a, 23 February 1984 (with abridgements).
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 603, л. 176-191
The material reveals the complicated situation among the Muslim population in the 
Burgas District during the change of names process in 1983. In the course of the event 
was carried out an arson of a fold owned by the Agro-Industrial Complex in the village 
of Karageorgievo, which led to riots. In the course of development in establishing the 
causes of the fi re were confi rmed the fi ndings of the existence of informal nationalist 
groups, including State Security agents, willing to commit organized criminal activity.

87.  Information of the Minister of Interior on the proposal of the Ministry of Foreign 
Affairs of Turkey to deport Bulgarian Turks, Sofi a, 28 March 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 597, л. 49-52
The document provides information about the initiative of the Turkish Embassy in 
Sofi a to get together Bulgarian Turks from the category “separated families” for 
compassionate reasons. In the information, the step of the Turkish diplomacy is regarded 
as a provocation against People’s Republic of Bulgaria and nourishing new emigration 
moods among the Turkish population in Bulgaria. Deportation may be granted only to 
those Bulgarian Turks who actually fall into those categories.

88.  Special message of the Minister of Interior on the explosions in the waiting room 
of the Plovdiv Train Station and the parking of the Varna Airport on 30 August 
1984, Sofi a, 3 September 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 600, л. 63-65
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According to the document, during the examination was found that the devices were 
made  by the circles of the Turkish nationalists. The minister proposes to assess the 
appropriateness of placing a message in the media.

89.  Information of the Head of Sixth Division of the State Security on the execution of 
Order I - 22, 1983, Sofi a, 28 September 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 609, л. 16-30
It describes a situation of increased attention to the actions of representatives of the 
Turkish nationalism. In connection with the change of names of people from mixed 
marriages and Bulgarian Gypsies, Turkey strengthens its policy of acceptance of 
emigrants from Bulgaria and opposes the measures of the Bulgarian Communist Party 
for assimilation of Muslims in Bulgaria. This makes it necessary for the preparation 
of quality agents among the Bulgarian Turks to conduct educational work. Despite the 
measures taken, the agents not always captured the terrorist activities of the enemy in 
the bud.

90.  Information on the celebration of the Muslim religious feast “Kurban Bayrami” 
in September 1984, Sofi a, 29 October 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 600, л. 204-207
The document refl ects the celebration of the traditional Muslim feast from 6 to 9 
September 1984 in most of the districts. There have been a mass visiting to the mosques 
and absence from work. It is believed that the festival is used to demonstrate the 
“Turkish” identity and opposition to the party measures to build a unifi ed socialist 
nation.

91.  Shorthand report from the National Conference of the Ministry of Interior held on 
4 January 1985 to evaluate the work of the authorities to establish the perpetrators 
of the blasts in Plovdiv and Varna, Sofi a, 7 January 1985 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 640, л . 54-61
It contains the closing speech of the Minister of Interior. The review of the investigation 
of the blasts shows that the fi ght against Turkish nationalism and terror, securing public 
order and security of the citizens are the main tasks of the authorities. It reveals the 
specifi c measures of the authorities by which it controls the regular work on the public 
order and the vigilance of the guards in relation to important communicative locations 
in Sofi a. It fi nds that the vigilance of the offi cers is low.

92.  Proposal by the Head of VI Directorate of State Security on the instruction in 
connection with the activities conducted to replace the Turkish-Arab names, Sofi a, 
17 January 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 22, оп. 1, а. е. 254, л. 1-8
The statement emphasizes the need for an organization within the entire State Security 
in view of the tense situation in dealing with the name changes. It provides measures to 
suppress the protests in Sofi a and districts cities, to use the local authorities in carrying 
out the activities. It does not allow the participation of offi cers from the Ministry of 
Interior. Special lines are devoted to improving the performance of the agents of 
those with recovered names and intensifi cation of preventive action in order to instill 
uncompromising behavior of State Security.

93.  Report on the situation in the country by districts and the current activities for the 
replacement of the Turkish-Arab names, Sofi a, 21 January 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 22, оп. 1, а. е. 254, л. 9-13
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The document refl ects the problems, alerts about possible terrorist acts and measures 
to limit resistance actions by renamed persons in the districts of Bulgaria.

94.  Shorthand report from the meeting held on 4 February 1985 of the leadership of 
the Ministry to assess the work rendered on the renaming and identifying new 
problems to be solved in the next weeks and months, Sofi a, 8 February 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 647, л. 1 – 44 
The opening speech of the Minister highlights that the meeting was organized to 
assess the stage of renaming and to set the tasks of State Security in relation to the 
new conditions after the completed process of changing names. The attention of the 
services is turned to the so -called active pro-Turkish nationalists who do not hide 
their hostility. The other big problem is the foreign political situation and the attitude 
of Turkey, which through diplomatic channels, aims to enhance the interest of the 
world to the problems of renaming. There were specifi ed measures to strengthen the 
work of the agents in the districts and suppression of infl ammatory activity by hostile 
elements – there are people among the intelligentsia, medicine, Muslim clerics. It is 
recommended to carry out passportization of people with restored names as soon as 
possible. The new identity documents to be handed formally.

95.  Shorthand report from the meeting of the leadership of the Ministry of Interior with 
the heads of the operating groups from the central divisions to assist the district 
directorates in the renaming process, held on 4 February 1985, Sofi a, 8 February 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 648, л. 1-14
In this historical moment, State Security is required to provide agents to be able to 
support the inclusion of renamed people into the Bulgarian nation. Another important 
point is the fi ght against the infl uence of Islam and the recruitment of agents among 
the clergy.

96.  Shorthand report of the meeting of the leadership of Ministry of Interior, held on 
18 March 1985, Sofi a, 19 March 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,   ф. 1, оп. 12, а. е. 654, л. 1-17
It evaluates the work of authorities among the renamed population. Attention is directed 
at clarifying the attacks in Sliven and Bunovo Train Station. Focuses on the strengthening 
of the pro-Turkish propaganda and resume the theme of emigration. The subversive 
acts show that the agencies should prepare for the worst possible scenarios.

97.  Shorthand report from a staff meeting of the Ministry of Interior, held on 20 
March 1985, attended by heads, deputy heads and party secretaries of the District 
Directorates of Plovdiv, Kardzhali, Haskovo, Stara Zagora, Sliven, Burgas, 
Varna, Tolbuhin, Silistra, Razgrad, Shumen,  Targovishte and Ruse. Reports the 
operative work on people who restored their Bulgarian names, Sofi a, 17 April 
1985 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М,   ф. 1, оп. 12, а. е. 656, л. 1-9; л. 17 – 18; л. 56; л. 100-
106
Contains reports of the heads of the district directorates on the number of renamed 
citizens and the work on the Turkish issue, as the examples of Plovdiv and Shumen 
districts were selected for the case. It is recommended to use Belene for frequently as 
one of the ways to break the resistance of the renaming process.

98.  Report on a Turk from France, Sofi a, 7 August 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 110-111 
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Secret collaborator had a conversation with a Turkish citizen residing in France on the 
occasion of the presentation of the Revival process in Bulgaria in the Western press.

99.  Memorandum by Academician Nikolay Todorov Dimitrov and Prof. Strashimir 
Dimitrov on contacts established with scientists from Turkey during the Congress 
in Stuttgart, Sofi a, 6 September 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1109, л. 96-101
It reports on the ongoing XVI World Congress of Historians in Stuttgart from 24 August 
to 2 September 1985. The event is attended by a signifi cant number of scientists from 
the Balkan countries, including Bulgarian and Turkish scholars. The expectations 
of the Bulgarian side were for the expression of political and nationalistic bias on 
behalf of the Turkish participants, but for a good luck that did not happen. Prominent 
Turkish historians openly distanced themselves from view on changing the names and 
forwarded the pursuit of cooperation in the fi eld of science. The conclusion of the 
two reporters is that even it is trying to impose guidelines on the research work of the 
historians, the Turkish government cannot infl uence on the serious science to be used 
for anti-Bulgarian purposes.

100.  “The fl owers grow”, newspaper “Terdzhyuman” of 27 September 1985, Sofi a, 10 
October 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 115-117
The document is a translation of the article by Ahmet Kabakla, written on the occasion 
of the parallel made   in the book of Emine Ashansu “The Flowers Grow” and the 
things that are happening to the Bulgarian Turks in the 80s of the twentieth century 
in Bulgaria. According to the author, the Turkish authorities cannot stay indifferent to 
the violation of the human values.

101.  Information provided by agent “Dobromir” on the moods in the village of 
Cherkovna, Targovishte District in connection with the wedding between a 
woman with restored name and an offi cial from the Ministry of Interior, Sofi a, 
21 November 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  І Р – 18121, л. 126-129
The document describes a case in which the parents of two young people disagree 
with their marriage due to differences in ethnicity. The Turkish family did not want to 
engage itself with “clear” Bulgarians, which is interpreted by the agencies as a wish 
among the renamed people to preserve their national identity.
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1

атип, атипин – вж. хатиб
афуз, афузки – вж. хафъз
авшам – мюсюлмански религиозен обред
българомохамедани – наименование на населението, говорещо български език и 

изповядващо мюсюлманската религия; известни още и като помаци
Байрам (тур. bayram) – голям мюсюлмански религиозен празник, който се празнува 

след Рамазана
ваиз (тур. vaiz) – проповедник при мюсюлманите
Възродителен процес – название, прието за обозначаване на опитите на тоталитарната 

власт в България за насилствена асимилация на турското население, българските 
мюсюлмани и представителите на други етно-конфесионални общности в 
страната, изповядващи ислям – роми, татари и др.

Възстановителен процес – название, срещано в документите на ДС, което се 
употребява при задачата за смяна на имената на мюсюлманското население в 
страната

гяур (тур. gâvur) – лице, което не принадлежи към мюсюлманската вяра 
джамия – молитвен дом на мюсюлманите
имам (тур. imam) – духовен глава на мюсюлманите; мюсюлмански духовник, който 

ръководи молебен; управлява джамия 
Ислям (ар. Islâm „покорност“) – религия, основана от пророка Мохамед през VІІ 

в. сл. Хр.
казълбаши, също алиани (тур. kızılbaş - аленоглав) – последователи на едно от 

основните разклонения в Исляма – шиизма, което се отличава от ортодоксалното 
мюсюлманско течение с почитта към Али – зет на пророка Мохамед; в България 
алианите са разпространени в Лудогорието, Добруджа и Източните Родопи.

кафадар (ар. kafadar) – другар, съмишленик, помощник
каур – вж. гяур 
Коран (тур. Kuran от ар.) – Свещената книга на мюсюлманите
курбан (тур. kurban от ар.) – oбредна гощавка със заклано домашно животно за 

празник или при излекуване на болен; празник при мюсюлманите 
лаз, лази (тур. lâz) – човек от племето на лазите в Мала Азия
мазхаб –  турска правна школа
мевлид, мевлюд, мевлит (тур. mevlût от ар. ) – рожден ден на пророка Мохамед  
медресе – мюсюлманско духовно училище 
месчид (тур. mesçit, – ti) – молитвен дом; малка джамия, в която не се служи в 

петъчен ден и през Байрама
месчит – вж. месчид

∗ За съставянето на речника основно послужиха: Речник на чуждите думи в българския език, С., 
Наука и изкуство, 1964; Турско-български речник, С., БАН, 1952 г. (под ръководството на акад. Стоян 
Романски).

ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈ×ÅÍ ÐÅ×ÍÈÊ*
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муска, ар. – вид талисман, амулет, носен от мюсюлманите; съставен е от молитви, 
писани от ходжите за защита на притежателя му

мюезин (тур. müezzin) – духовно лице, което от минарето на джамията свиква 
вярващите за молитва

мюфтия – висш ислямски духовник; длъжностно лице, което урежда религиозните 
работи на мюсюлманите

нювваб – средно духовно училище за мюсюлмани 
оруч (тур. oruç) – пост при мюсюлманите
помаци – вж. българомохамедани
Рамазан – деветият месец от арабската лунна година; мюсюлманският пост през 

този месец
Сунна – списък на избрани места от Корана
сюннет, сюнет – религиозен обичай у мюсюлманите; ритуал, при който се извършва 

обрязване
таке – шапка без периферия, кепе
„Туран“ – националистическа организация, основана през 1922  г., която първоначално 

е създадена като Съюз на турските просветни дружества в Третото българско 
царство. През 1927 г. прераства в „Съюз на турските младежки културно-
просветни и гимнастически дружества” и наред с явната си дейност добива 
и конспиративен характер. Разпространява кемализма сред българските 
мюсюлмани. Постепенно бива забранена, а от 1945 г. членовете на „Туран“ 
биват изселвани и гонени от България.

фередже, ар. – част от традиционното облекло на жените мюсюлманки, което се 
използва за покриване на главата и лицето; було

фетва (тур. fetva от ар.) – писмен отговор на мюфтия по правни въпроси
ходжа (тур. hoca) – мюсюлмански свещеник
хафъз (тур. hafız от ар.) – мюсюлмански духовник, който знае наизуст целия Коран
хафуз – вж. хафъз.
шалвари (тур. şalvar) – долната част от традиционната носия на правоверните
Шериат, Шариат (тур. Şeriat от ар.) – съвкупността от всички правни, морални и 

религиозни норми в исляма, задължителни за всеки ортодоксален мюсюлманин. 
Базират се на текстове от Корана и Сунната. Шариатът  също е традиционното 
право на мюсюлманите.

шериатски съдилища – съдилища при мюсюлманите, основани на базата на 
тълкуване на предписанията на Шариата при разрешаване на правни спорове 

яшмак (тур. yaşmak) – кърпа за покриване на главата на жените в мюсюлманските 
страни; було
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26 април 1951 г. – ПБ на БКП излиза с решение за забрана на изучаването на Корана 
в училищата.

началото на 1953 г. – започва паспортизацията на българските граждани.

април 1953 г. – жителите на с. Вълкосел се обявяват открито срещу паспортизацията 
поради изискването жените да бъдат снимани с открити лица. Въпреки агита-
цията сред населението женската му част се нахвърля върху изпратените при 
тях агитаторки. Пострадва и съпругата на местен партиен деец, която преди 
това приема светско облекло. 

24 март 1964 г. – в с. Рибново жителите се вдигат на бунт срещу смяната на имената. 
Комисията по подмяна на имената е изгонена от населението с камъни, дървета 
и брадви. Учителите християни са изгонени от селото, а на минарето на джа-
мията е окачено турското знаме. Съпротивителното движение се разпростира 
из Западните Родопи, а от района на Якоруда се формират делегации, които да 
запознаят с исканията на българските мюсюлмани членовете на ЦК на БКП.

22 март 1968 г. – подписана е изселническа спогодба между България и Турция.

17 юли 1970 г. – излиза Решение № 549 на Секретариата на БКП за национално осъз-
наване и патриотично възпитание на българите с мохамеданска вяра.

октомври 1972 г. – в селата Лъжница, Брезница и Корница са създадени нелегални 
организаци на жителите, несъгласни с опитите да бъдат преименувани.

13 ноември 1972 г. – в с. Корница група от около 35 жени заедно с децата си нахълтва 
в сградата на селсъвета и изразява недоволство по повод смяната на имената 
им с български.

17 ноември 1972 г. – неизвестни лица нападат дома на председателя на селсъвета на 
с. Корница и нанасят щети на къщата му, срязват гумите на личната му лека 
кола.

23 януари 1973 г. – метежът в с. Корница добива организиран облик, когато начал-
никът на РУ – МВР – Благоевград идва в селото, заедно с ОР Тойчев по опера-
тивни задачи. При посещението им се струпва тълпа от недоволни хора на пло-
щада, която напада колата на МВР. Така се създава сложна обстановка, която 
продължава до пролетта на 1973 г.

13 март 1972 г. – урановият рудник в близост до с. Барутин е обсаден от унифор-
мена и цивилна милиция с цел да потуши бунта на миньорите, несъгласни със 
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смяната на имената. Миньорите са смазани от бой и закарани в гр. Девин, къде-
то са сменени имената им. На 16 март с.г. цялото село е обградено от милиция 
и военни части с танкове от градовете Девин и Гоце Делчев. Непокорните са 
жестоко малтретирани и бити.

28 март 1973 г. – в с. Корница около 5000 служители на МВР се отправят срещу бъл-
гарите мюсюлмани, несъгласни с опитите на властта за насилствена смяна на 
турско-арабските им имена с български. Обстановката е довела до ескалация 
на напрежението и в селата Лъжница и Брезница, Гоцеделчевско. Българските 
мюсюлмани настояват да бъдат признати официално за „турци“, децата им да 
се обучават на турски език и да не се посяга на имената им. Убити са петима 
души, осемдесет са ранени, дванадесет са пратени в затвора, други триста са 
изселени.

30 август 1984 г. – извършени са атентати в градовете Пловдив и Варна от коорди-
нирани действия на терористични групи.

9 март 1985 г. – атентатът на гара Буново – приема се за най-мащабния железопъ-
тен атентат през ХХ в. в българската история. Извършен е посредством бомба, 
поставена във вагона за майки и деца във влака от Бургас за София. Следствие 
от взрива загиват три деца и четири жени, броят на ранените възлиза на девет 
души. Отново на 9 март същата година избухва и бомба в сладкарницата на 
хотел „Сливен“ в град Сливен. Двата терористични акта са дело на протурски 
настроени лица, изявили по този начин несъгласието си с насилствената смяна 
на имената им.
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CHRONICLE OF EVENTS

26 April 1951 – The Political Bureau of the Bulgarian Communist Party came to the 
decision to prohibit the studying of the Koran in the schools.

The beginning of 1953 – the passportization of the Bulgarian citizens begins.

April 1953 – the residents of the village of Valkosel announced themselves openly against 
the passportization because of the requirement for women to be photographed 
with uncovered faces. Despite the agitation among the population, the female part 
pounced on the female agitators sent for them. The wife of a local party activist who 
previously accepted the secular clothing was injured too.

24 March 1964 – in the village of Ribnovo the residents rebelled against the change of 
names. The Committee on the Change of Names was driven out by the population 
with rocks, trees and axes. The teachers who were Christians were expelled from the 
village, and the Turkish fl ag was placed on the minaret of the mosque. The resistance 
movement spread throughout the Western Rhodopes, while delegations were formed 
in the region of Yakorouda with the intention to present the requirements of the 
Bulgarian Muslims to the members of the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party;

22 March 1968 – the immigration agreement between Bulgaria and Turkey was signed.

17 July 1970 – Decision № 549 of the Secretariat of the Bulgarian Communist Party for a 
national consciousness and patriotic education of Bulgarian Muslisms.

October 1972 – in the villages of Luzhnitsa, Breznitsa and Kornitsa were created underground 
organization of residents who disagree with the attempts to be renamed.

13 November 1972 – in the village of Kornitsa a group of about 35 women together 
with their children intruded into the Village Council building and expressed their 
dissatisfaction with changing their names with Bulgarian ones.

17 November 1972 – unknown persons attacked the home of the head of the Village Council 
of Kornitsa, damaged the house and cut the tires of his personal motor vehicle.

23 January 1973 – the riot in the village of Kornitsa became an organized event when 
the head of the Blagoevgrad Regional Directorate came to the village together with 
operative worker Toychev to carry out operational tasks. During the visit, a crowd 
of unhappy people piled in the square and attacked the motor vehicle owned by 
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the Ministry of Interior. This event created a complex situation that lasted until the 
spring of 1973.

13 March 1972 – the uranium mine near the village of Barutin was besieged by uniformed 
and civilian militia to quell miners’ rebellion who disagree with the change of names. 
The miners were beaten to death and taken to the town of Devin, where their names 
were changed. On 16 March of the same year the whole village was surrounded by 
militia and military forces with tanks from Devin and Gotse Delchev. The rebellious 
people were brutally mistreated and beaten.

28 March 1973 - in the village of Kornitsa 5000 offi cers of the Ministry of Interior marched 
against the Bulgarian Muslims who disagreed with the attempts of the authorities to 
forcibly change their Turkish-Arabic names to Bulgarian ones. The situation has led 
to an escalation of tensions in the villages and Luzhnitsa, Breznitsa, Gotse Delchev. 
Bulgarian Muslims insisted to be recognized offi cially as “Turks”, their children to 
study in Turkish and to not impinge on their names. Five people were killed, eighty 
were injured, twelve were sent to jail, and another three hundred were deported.

30 August 1984 – Attacks were carried out in the cities of Plovdiv and Varna through 
coordinated actions of terrorist groups.

9 March 1985 – The attack at the Bunovo Station – it is assumed to be the largest railroad 
attack in the twentieth century of the Bulgarian history. It was a bomb planted in the 
wagon for mothers and children on the train from Burgas to Sofi a. As a result of the 
explosion three children and four women were killed, the number of injured persons 
amounted to nine. Again on 9 March the same year another bomb exploded in the 
bakery of hotel “Sliven” in the town of Sliven. The both terrorist acts were carried 
out by people with pro-Turkish beliefs, who expressed their disagreement with the 
forced change of names.
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АМ – Активно мероприятие
АОНСУ – Академия за обществени науки и социално управление
АПК – Аграрно-промишлен комплекс
БНА – Българска народна армия
ВГУ – Второ главно управление на ДС
ВН – Външно наблюдение
ВСШ „Г. Димитров“ – Висша специална школа „Георги Димитров“
ГВ – Гранични войски
ГДОР – Групово дело за оперативна разработка
ГДР – Германска демократична република
ГКПП – Граничен контролно-пропускателен пункт
ГОНС – Градски общински народен съвет
ГСУ – МВР – Главно следствено управление на МВР
ГЩ – Генерален щаб
ДВ – Доверена връзка
ДЗ – Доверен заявител
ДЗС – Държавно земеделско стопанство
ДЛ – Доверено лице
ДНМ – Дирекция на народната милиция
ДОН – Дело за оперативно наблюдение
ДОП – Дело за оперативна проверка
ДОР – Дело за оперативна разработка
ДОТИ –  Дирекция оперативно-техническа информация (среща 

се съкратено и като ДОТ – Дирекция „Оперативно-
техническа“)

ДОТ – Доброволни отряди на трудещите се
ДСО „БГА Балкан“ –  Държавно стопанско обединение „Българска гражданска 

авиация „Балкан“
ЕИО – Европейска икономическа общност
ИР – Изменник на родината
КОС – Контрол на общоопасните средства
„М – 50“ –  Мероприятие – 50 (Привличане към сътрудничество на 

чужд агент)
МИТ – Национална разузнавателна служба на Турция
МНО – Министерство на народната отбрана
МНП – Министерство на народната просвета
МС – Министерски съвет
НМ – Народна милиция
НТУ – Научно-техническо управление
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ОбНС – Общински народен съвет
ОР – Оперативен работник
ОРОН – Оперативен работник на обществени начала
ОТУ – ДС –  Организационно-техническо управление на Държавна 

сигурност
ОУ – МВР – Окръжно управление на МВР
ПГУ – Първо главно управление на Държавна сигурност
ПМС – Постановление на Министерски съвет
ПО – Пожарна охрана
ППО – Противопожарна охрана
РУМНО –  Разузнавателно управление на Министерството на 

народната отбрана
СВ – Строителни войски 
СГУ – Софийско градско управление
СКРЕЧ –  Информационна система на МВР, съдържаща статистически 

листове за влизане и излизане от България
СМИ – Средства за масова информация
СНС – Селски народен съвет
СС – Секретен сътрудник
ТКЗС – Трудово-кооперативно земеделско стопанство
УБО – Управление за безопасност и охрана
ФРГ – Федерална република Германия
ЦДОИ – Централно дело за оперативно издирване
ЦИОУ –  Централно информационно и организационно управление 

на МВР
ЯК – Явочна квартира
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