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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.



14

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 
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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.  Информация относно коментари във връзка с официалното посещение на То-
дор Живков на 13. 01. 1986 г. в Разградски окръг, София, 5 февруари 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 762, л. 112-121
Отразява настроенията сред населението във връзка с посещението на дър-
жавния глава в Разградски окръг в началото на 1986 г. Оживено се коментират 
отношенията между НР България с Република Турция. Съдържа оценка, че по-
литиката по Възродителния процес би довела до изселване на мюсюлманите и 
възвръщане на старите им имена.

2.  Телеграма НР 89/1268 – Окръжно управление – Габрово относно оператив-
ната обстановка в окръга за края на януари 1986 г., Габрово, 7 февруари 
1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 46, л. 5
Съдържа сведения за тайно кръщаване на дете с турско-арабско име, както и 
за нагнетяване на настроенията сред преименуваните.

3.  Сигнална записка относно нова книга против България, отпечатана в Тур-
ция, София, 10 март 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 96-99
Преглед на книгата на турския учен Билял Шимшир „Българските турци“. Пре-
дадено е съдържанието на всяка една от петте глави на труда на Шимшир. 
Акцентът е върху неговата гледна точка относно изселването в Турция като 
единствено възможен изход за турското население в България.

4.  Статия „Някои актуални въпроси в развитието на Възродителния процес 
и произтичащите задачи за органите на Министерството на вътрешните 
работи“ – из „Син бюлетин на ДС“ за 1986 г., София, 4 юни 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 773, л. 45-59
Обобщава изследване на преподавател във Висшата школа на МВР „Георги 
Димитров“ за развитието и утвърждаването на Възродителния процес като 
историческо явление в новата история на България. Посочени са основните 
причини, върху които се гради процесът, а именно промяна в психологията и 
съзнанието за етно-генетическа принадлежност на населението със сменени 
имена. Главната цел е да се формира у тях самочувствие за „българска родова 
принадлежност“.

5.  Информация относно получените на 4 юни 1986 г. по-характерни данни във 
връзка с Възродителния процес, София, 5 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 44, л. 126-129
Според информацията обстановката сред населението с възстановени имена 
е спокойна. Забелязва се повишен интерес към турските радио- и телевизионни 
предавания. В отделни окръзи обаче се наблюдава отстъпление от проведените 
мерки по Възродителния процес, изявяващи се в общуване на турски език и въз-
връщане към традиционните за мюсюлманите облекло и религиозни практики.



20

6.  Сведение относно впечатления от Втория международен конгрес по бълга-
ристика, проведен в София от 25 до 31 май 1986 г., София, 6 юни 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 6997, л. 102-105
Относно интереса на западногерманските учени към изследването на истори-
ята на българския национален въпрос. В хода на разискванията проф. Стефан 
Трьобст от ФРГ открито повдига темата за Възродителния процес и правата 
на турското малцинство в България. 

7.  Информация относно опит за извършване на терористичен акт на плажа 
в туристическия комплекс „Дружба“, предприет от неизвестни лица на 31 
юли 1986 г., София, 4 август 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 765, л. 21-23
Информацията показва един от неуспелите опити за извършване на терористи-
чен акт чрез поставяне на саморъчно изготвено взривно устройство на плажа 
на курортен комплекс „Дружба“ (дн. „Св. Св. Константин и Елена“). Описани 
са основните показатели на самоделната бомба и е започнала издирвателна дей-
ност по случая.

8.  Информация относно посещението на сирийския главен мюфтия Ахмед 
Кафтару у нас, София, 6 август 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 765, л. 61-63
По покана на Главното мюфтийство на България пристига сирийският духо-
вен водач в дните между 20 до 25 юли с. г. В официалните разговори се повди-
га въпросът за смяната на имената на българските мюсюлмани, което според 
Кафтару е грешка от страна на българската власт, въпреки убеждението, че в 
България мюсюлманите се ползват с пълни религиозни права и свободи. 

9.  Информация относно получените на 21. VІІІ1 1986 г. по-характерни данни 
във връзка с Възродителния процес, София, 22 август 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 45, л. 190-194
Според информацията преименуваното население постепенно свиква с българ-
ските си имена и възприема гражданските ритуали при извършване на семейни 
празници. Отразени са впечатленията на българския учен Страшимир Дими-
тров от протичането на Четвъртия конгрес по турска стопанска и социал-
на история в Мюнхен от 3 до 8 август с. г. Турски учени водят антибългарска 
пропаганда и дискутират възстановяването на имената на българските турци 
пред западните тюрколози. Според документа присъствалите на конгреса бъл-
гарски учени – акад. Николай Тодоров и Мария Тодорова, се намесват в защита 
на Възродителния процес.

10.  Съображения относно усъвършенстването на агентурно-оперативната рабо-
та на органите на ДС по проблемите на Възродителния процес и по делата 
на оперативния отчет, 2 септември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 52, л. 71-77
Акцент в документа се поставя върху агентурно-оперативната дейност на ДС 
сред гражданите с възстановени имена. Набелязват се цели да се привличат 
агенти из средите на тези граждани, за да може да се следи отблизо техният 
живот във всяка една от сферите на обществената дейност. Необходимостта 
от работата с агентура от средите на населението с възстановени имена се 
обуславя от очакваната тенденция за напрежение сред тези хора и с оглед пре-
сичане на подривна дейност.
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11.  Рапорт относно проведена среща с агент „Добромир“, София, 15 септември 
1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, І Р - 18121, л. 137-139
Агентът споделя за разговорите си с лица с възстановени имена от Разградски 
и Търговищки окръг във връзка с подготовката на материал за в. „Нова свет-
лина“ в рубриката „Аз съм българче“. Повечето от тях изразяват положител-
но отношение към Възродителния процес, но въпреки това се въздържат да 
дават интервюта и изказвания за вестника.

12.  Отчет за работата на отдел 14, ПГУ – ДС през 1986 г., София, 1 декември 
1986 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1116, л. 103-119
Според документа обстановката с културно-историческото разузнаване по 
Възродителния процес бележи тенденция към изостряне. Причините са в за-
силването на дейността на турската страна по интерпретиране на известни 
документи и факти в подкрепа на тезата, че българските мюсюлмани са об-
вързани с турската нация и държава чрез духовни и исторически връзки. Пред 
отдела стоят задачите да се издирят и привлекат лица, подходящи за работа 
в подкрепа на българската научна теза по Възродителния процес, с цел изслед-
ване на архивите и осъществяване на научни контакти с учени от Турция, Ав-
стрия, европейски и азиатски страни, богати на документални архивохрани-
лища, с оглед да се попълни колекцията от исторически важни документи за 
миналото на българските земи.

13.  Агентурно сведение относно дейността на Научно-координационния съвет 
по Възродителния процес, София, 24 декември 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 7-17
Равносметка на едногодишната работа на Научно-координационния съвет по 
Възродителния процес към Президиума на БАН и Академичния съвет на Со-
фийския университет „Св. Климент Охридски“, основан през февруари 1986 г. 
Посочени са целите и задачите на Съвета, сред които насърчаване и утвър-
ждаване на изследователската работа на институтите и университетските 
катедри, привлечени за разработка на Възродителния процес. Разгледани са 
важни въпроси за финансовата страна по обезпечаването на работата на Съ-
вета, сравнени със средствата, които Турция отпуска на своите учени, лоша-
та материална база и обучението на български специалисти по Османистика. 
Предаден е списък на състава на бюрото и членовете на Научно-координаци-
онния съвет по Възродителния процес.

14.  Протокол от заседание на Научно-координационния съвет по Възродител-
ния процес за обсъждане на информация за извършената дейност на НКС 
през 1986 г., София, 16 януари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 28-41
Заседание на НКС от 15 януари 1987 г., по време на което се очертават основ-
ните цели на българската наука: да установява нови факти и процеси, свързани 
с Възродителния процес, и да се коригират неточните постановки в българска-
та и турската историография за националното самосъзнание на българските 
мюсюлмани. Препоръчва се да се пресече възможността на турските учени да 
разпространяват версията на тамошния национализъм относно българските 
турци. 

15.  Заповед № І - 16 от 2 февруари 1987 г. за утвърждаване на българското наро-
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дностно самосъзнание у лицата, възстановили своите имена, София, 23 яну-
ари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 359, л. 112-122
Документ във връзка с по-нататъшното развитие на Възродителния процес. 
Изискването е да се работи по придобиването на ежедневни оперативно ин-
тересни информации и оценки за обстановката и настроенията в районите, 
населени с мюсюлмани. Предвижда се навременно уведомяване на висшето пар-
тийно и държавно ръководство, както и органите на реда и сигурността за 
съществените явления и факти, случващи се на територията на страната с 
оглед на подобряване качеството и организацията на аналитичната дейност 
по Възродителния процес.

16.  Приложение № 1 към заповед № І – 16 от 2 февруари 1987 г., София, 23 яну-
ари 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11, а. е. 359, л. 123-127
В приложението са очертани примери и изисквания за тематичните проблеми, 
свързани с Възродителния процес, по които се съставя, оценява и предава опе-
ративна информация, месечни оценки и сводки за основните явления и тенден-
ции сред населението със сменени имена.

17.  План относно работата с ОРОН „РАДКОВ“ през 1987 г., София, 13 февруари 
1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 52-53
В плана залягат задачите по издирване, разчитане, транскрибиране и превод на 
османотурски документи, отнасящи се до ислямизационните процеси по българ-
ските земи, анотиране на книги и издирване на статии и други материали в тур-
ския печат относно българската действителност, участия в научния живот на 
страната и отразяване на дейността на НКС по Възродителния процес. 

18.  Сведение относно концентриране на преименувани да живеят и работят на 
територията на град София, МВР - Софийски затвор, 27 февруари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп 11а, а. е. 273, л. 9-9а
Информира за поведението на работници с мюсюлманско вероизповедание, 
които идват от провинцията и се установяват в столицата. Прихванатите 
данни са получени от разговори в местата за излежаване на присъди.

19.  Изказване на министъра на вътрешните работи ген.-полковник Димитър 
Стоянов на съвещанието с партийния, държавния и обществения актив по 
проблемите на Възродителния процес, проведено на 4 март 1987 г. в ЦК на 
БКП, София, 25 март 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп 11а, а. е. 275 Д, л. 1-15
Словото е изготвено във връзка с доклад на Чудомир Александров1 относно 
анализа на състоянието на Възродителния процес и главните насоки на бъде-
щата работа, изнесен на същото съвещание. Според министъра Турция под-
готвя кипърски вариант за България, използвайки турското население. Смяна-
та на имената лишава съседната страна от правни основания за претенции 
над мюсюлманите в България. Подчертава се т. нар. антибългаризъм като 
течение в турската наука като част от опитите на тамошната пропаганда 

1 Вж. Доклад за състоянието, някои проблеми и задачи за по-нататъшното развитие на „Въз-
родителния процес“ – Във: Архивите говорят, № 55 – „Възродителният процес“, българската дър-
жава и българските турци (средата на 30-те  – началото на 90-те години на ХХ век)“, т. І, С., 2009,
с. 333-341.
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за въздействие по отношение на Възродителния процес. От особена важност 
при оказването на противодействие на чуждата пропаганда е затвърждаване 
на убеждението за необратимостта на процеса сред населението с възстано-
вени имена. 

20.  Предложение относно откриване на ДОР на Наум Шаламанов, София, 8 
май 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІV - К, а. е. 11673, л. 6-8
Според текста на документа установяването на Н. Шаламанов (Наим Сюлей-
маноглу) в Турция нанася вреда в развитието на Възродителния процес и води 
след себе си неблагоприятни политически последствия. С откриването на ДОР 
се цели разколебаването на спортиста от поетия път и създаване на мотиви 
у него за завръщане в България. При невъзможност да се изпълнят горните две 
поръчения се предвиждат мерки за оказване на психологически натиск върху 
Сюлейманоглу с цел да му се попречи да постига високи резултати в спортна-
та си кариера.

21.  Агентурно сведение относно Международната научна конференция във Ве-
лико Търново, София, 7 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 82-88
Отчет за организирането и протичането на Международна научна конферен-
ция във Велико Търново (в текста липсва цялостното наименование на конфе-
ренцията). Сред основните недостатъци е слабото участие на чуждестранни 
гости поради обвързаността на тематиката с Възродителния процес. Авто-
рът на текста предлага в бъдеще мероприятието да се доближава тематично 
повече до османистиката, но с възможности за широки хронологически гра-
ници, за да намират място за участие учени и от други сходни исторически 
дисциплини.

22.  Справка относно действията на органите на МВР по ликвидиране на те-
рористичната група и освобождаването на взетите като заложници деца, 
София, 27 юли 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 803, л. 65-79
Разглежда се терористичният акт пред хотел „Интернационал“ в курорта 
„Златни пясъци“ от 8 юли 1987 г. В справката случаят е оценен като съби-
тие от първостепенно значение за националната сигурност на страната и 
пропуските в работата на органите на реда по предотвратяване на подобни 
инциденти. 

23.  Информация за някои негативни тенденции сред населението, възстанови-
ло имената си в резултат на широката груба антибългарска пропаганда от 
страна на Турция и нейните съюзници, Търговище, 30 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 276, л. 45-46
Отразява настроението на преименуваните в Търговищки окръг. Изтъква се 
слабата работа на партийните кадри и стопанските дейци по утвърждава-
нето на българския език и новите имена във всекидневието на хората, което 
допринася за свободното говорене на турски език помежду им. Оценката по 
развитието на Възродителния процес е, че темповете на неговото развитие не 
отговарят на исторически необходимите.

24.  Информация за получените в Трето управление - ДС данни по Възродител-
ния процес към 28 август 1987 г., София, 28 август 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 274, л. 177-180
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Съдържа обобщени сигнали за изказвания на военнослужещите с мюсюлманско 
вероизповедание по Възродителния процес и настроенията им за изселване в 
Турция.

25.  Телеграма относно продължаването на тенденцията на отстъпление от за-
воюваните позиции в развитието на Възродителния процес в Търговищки 
окръг, Търговище, 24 септември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 277, л. 40-45
В телеграмата се съобщава за усещане сред населението за настъпил обрат 
във Възродителния процес. Това се дължи на поведението на обекти на Дър-
жавна сигурност, които търсят по-остри начини за отпор, в унисон със за-
тихващата дейност на изградените на окръжно ниво щабове и комисии по 
Възродителния процес. Препоръчва се засилване на мерките в национален ма-
щаб за ускоряване на изпълнението на поетата линия.

26.  Информация № 106 относно агентурно-оперативната обстановка сред ли-
цата от граничната зона, възстановили българските си имена, София, 5 ок-
томври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 275, л. 193
Документът е коментар на негативното отношение на преименуваните от 
Хасковска област към Възродителния процес и съобщава за отделни тенденции 
за закани срещу онези от тях, които говорят на български език. Констатира се 
засилване на изселническите настроения.

27.  Стенограма от Националното съвещание на МВР, проведено на 5 октом-
ври 1987 г. в салона на ОТУ - МВР, София, 13 октомври 1987 г. (със съкра-
щения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 11-33; 48-62
На съвещанието основно внимание се отделя на докладите на служители на 
МВР по проблемите на тероризма, контраразузнавателното осигуряване на 
Възродителния процес и икономиката. Според изказвания на присъстващи ус-
ловията по Възродителния процес в Кърджалийски и Шуменски окръг са най-
определящи за оперативната обстановка като цяло. Забелязва се негативна 
тенденция в отношението на населението, проявена с общуване на турски език 
и даване на двойни имена на новородените. Смята се, че има отстъпление по 
работата и връщане назад към 1984 г. По мнението на министъра, думата 
„турци“ не бива да се употребява повече за българските мюсюлмани, враждеб-
ни на Възродителния процес.

28.  Доклад на Христо Силянов „Състояние, проблеми и задачи на контраразу-
знавателното обезпечаване на Възродителния процес на настоящия етап“, 
София, 8 октомври 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 64-88
В началото на документа се изтъква, че Възродителният процес е неделима 
част от строителството на социализма в НР България и въпрос от национал-
но значение. Пред органите на МВР стои важната задача да противостоят на 
дейността на чуждия противник. Антибългаризъм се среща в научните тру-
дове на турските историци и журналисти, в програмите на турските радия 
и телевизии, както и чрез дейността на различни изселнически и емигрантски 
дружества. Оттук произлизат и препоръките за засилване на агентурата и 
приобщаването на нови сътрудници с оглед да се покаже на националистите 
от средите на турското население в България, че няма да се допусне преустрой-
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ството в страната да се използва за „антикомунистическа и антибългарска 
дейност, да пречат и спъват утвърждаването на Възродителния процес“. 

29.  Предложение на началника на ПГУ – ДС относно утвърждаване на сред-
ства по Възродителния процес, София, 14 октомври 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 137-138
Предлага се изплащането на хонорар на двама български специалисти по повод 
извършена проучвателна, преводна и редакторска работа на 320 оригинални 
османотурски документи, разкриващи ислямизационните процеси по българ-
ските земи с оглед тяхното използване за целите на Възродителния процес. 

30.  Информация относно разкриване авторите на терористичните актове, из-
вършени през последните три години в НР България, 14 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 110-120
Обзор на поредицата терористични актове в градовете Варна, Пловдив и Сли-
вен и във влака Бургас – София на гара Буново от 1984 и 1985 г., както и на 
пресечения опит за атентат на плажа на туристическия комплекс „Дружба“ 
през 1986 г. Обяснени са мотивите на извършителите като ръководени от вер-
ски фанатизъм и протурски националистически убеждения при извършването 
на терористичните действия.

31.  Стенограма от Съвещанието с отговорниците за окръзите по предстоящи 
задачи, състояло се на 5 октомври 1987 г., проведено на 14 октомври 1987 г., 
16 октомври 1987 г. (със съкращения)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 816, л. 1-2; л. 9-18; 22-26
Съвещанието е за оценка на обстановката в поделенията и окръжните упра-
вления на МВР във връзка с Възродителния процес. Анализира резултатите на 
извършеното М „Проверка“ в окръзите за потенциално враждебно настроени 
лица. Направен е извод, че работата по оперативно-агентурната дейност сил-
но изостава. Обръща се внимание да се следи как се чете в. „Нова светлина“. 
Предлага се във всяка редакция в централния печат поне по двама души да се 
занимават с въпросите на Възродителния процес. Внимание се отделя по заг-
лушаването на турските радиопредаватели и телевизионни емисии, по пробле-
мите на тероризма и работата по контрола и ограничаването на транзита 
по направление „Т“.

32.  Оценка на оперативната обстановка от началото на Възродителния процес 
до този момент в град Шумен и окръга, Шумен, 28 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 277, л. 82-83
Оперативен работник предоставя впечатленията си за промените в Шумен-
ски окръг след началото на Възродителния процес. Според наблюденията му 
промяна в съзнанието на преименуваните не е настъпила, независимо от из-
насяните исторически беседи за националната им принадлежност. Подобни 
мерки оказват отрицателно въздействие и отблъскват хората. 

33.  Информация относно оперативната обстановка по Възродителния процес в 
Плевенски окръг, Плевен, 6 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 514, л. 41-45
Според документа голяма част от българските цигани, изповядващи ислям и 
повечето от преименуваните в окръга, продължават да изпитват сдържа-
ност в отношението си към Възродителния процес и съхраняват турски наци-
оналистически настроения, като продължават да възпроизвеждат много от 
традиционните ритуали на исляма. Макар и да не са забелязани остри форми 
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на подривна дейност, в окръга се срещат случаи, в които отделни лица отпра-
вят закани за разправа и терор. Продължава и даването на турско-арабски 
имена на новородените деца.

34.  Седмична информация относно развитието и промените в оперативната 
обстановка по линия на Възродителния процес в ОУ на МВР - Разград за 
периода от 8 до 15 януари 1988 г., Разград, 15 януари 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 514, л. 201-209
В информацията е отразена държавната политика за въздействие върху съз-
нанието на преименуваните чрез прилагане на обучителни способи. Сред тях 
са прожектирането на документални филми, които биха доказали българския 
корен на населението, изнасяне на беседи и разговори по особеностите на бъл-
гарската езикова среда. Използвани са филми, в които се показват християн-
ски гробове в близост до мюсюлманските гробища в региона. Въпреки това у 
хората преобладава негативно отношение и надежда за изселване в Турция 
или за обрат във Възродителния процес. Като цяло смяната на имената не до-
принася за премахване на разграниченията между преименуваното население 
и останалите българи. Много от учителите продължават да преподават на 
турски и да показват отрицателно си отношение към партийната линия.

35.  Информация относно състоянието на оперативната обстановка по линия на 
Възродителния процес на територията на Софийска област за периода от 15 
до 22 януари 1988 г., София, 22 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 515, л. 6-14
В Софийска област се забелязва отстъпление от заложените във Възродител-
ния процес програми за приобщаване на преименуваното население към един-
ната социалистическа нация. Населението с нови имена поддържа старата 
традиция. Във връзка с предстоящите местни избори по-голямата част от 
лицата открито обявяват несъгласие със смяната на имената и възнамеряват 
да гласуват за кандидати, които изразяват пасивно отношение по проблемите 
на Възродителния процес. Повишени надежди за разрешаване на проблемите 
на мюсюлманското население в България се забелязват по повод предстоящото 
посещение на Тургут Йозал в СССР, което би дало възможност за нормализи-
ране на отношенията между българската и турската дипломация. Сътрудник 
на Института по балканистика при БАН изтъква тезата, че турците имат 
числено превъзходство в сравнение с българите и имат право на автономна 
република или на официално признаване на турския език, свободен достъп до 
емисиите на турските радия и телевизии.

36.  Изложение от проф. Страшимир Димитров, председател на Научно-коорди-
национния съвет по Възродителния процес към БАН, до Милко Балев, член 
на ПБ и секретар на ЦК на БКП, относно подписано през м. октоври 1987 г. 
споразумение с проф. Андреас Титце – австрийски тюрколог-османист, за 
съвместна работа по издаване на османски архивни материали, съхранява-
ни във Виенските архиви, София, 25 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 176-177
Споразумението между български и австрийски учени е направено във връзка 
с подготовка на съвместно документално издание на османски документи от 
архива на Австрийската национална библиотека, като най-съществена част 
от съвместната работа е да се издаде османски регистър от 1549 г., в който 
се съдържат данни за ислямизиране на християнското население в земите на 
Югоизточна Европа, сред които е имало и много българи. Сборникът се приема 
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като научен успех при изпълнението на задачите, които Възродителният про-
цес поставя пред българските учени. Проф. Димитров уточнява, че в началото 
на 1988 г. Комитетът за наука престава да съществува, но комисиите, които 
финансират научните програми, все още работят. В тази връзка отправя мол-
ба към члена на Политбюро за съдействие при финансирането на съвместния 
българо-австрийски проект за публикация на оригинални османски извори. 

37.  Предложение относно командировка на ОРОН „Радков“ във Виена, Ав-
стрия, във връзка с научното подсигуряване и утвърждаването на Възроди-
телния процес, София, 28 януари 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 178-180
Една от задачите пред отдел 14, ПГУ - ДС е съдействие по придобиване на 
османо-турски документи, които биха доказали асимилаторската политика 
на тогавашната Османска империя към подвластното християнско население. 
Приема се, че изворите ще докажат пред международната общност несъс-
тоятелността  на турските тези за етническия произход на българите с мю-
сюлманско вероизповедание. Осигурява се шестмесечна командировка на ОРОН 
„Радков“ във Виена с цел да издири и подбере такива документи. 

38.  Информация относно получените на 31 март 1988 г. по-характерни данни 
във връзка с обстановката сред лицата, възстановили имената си, София, 1 
април 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 520, л. 1-4
Според документа мюсюлманското население в страната силно се вълнува от 
предстоящата среща през м. май между комисиите на България и Турция по 
повод обсъждане на предстоящо изселване. Нов момент се забелязва в настро-
енията им след прожектирането на филма „Време разделно“. В някои региони 
филмът се приема като картина на величието на Османската империя, но не 
са редки и случаите, когато лица с възстановени имена изразяват мнението, 
че по този начин българите могат още повече да възненавидят турското на-
селение. 

39.  Информация относно получените на 6 април 1988 г. по-характерни данни 
във връзка с обстановката сред лицата, възстановили имената си, София, 7 
април 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 520, л. 13-15
Документът отчита отсъствието на промяна в поведението и очакванията 
на мюсюлманите в България по повод преговорите през м. май 1988 г. меж-
ду България и Турция. В повечето окръзи с компактно турско население се на-
блюдава твърда позиция за изселване. Във връзка с филма „Време разделно“ 
се говори, че е обикновена пропаганда на българската държава, при която се 
изнасят неверни факти, а историческите събития в по-голямата си част са 
фалшифицирани.

40.  Отчет за командировката на ОРОН „Радков“ в Австрия, осъществена от 24 
февруари до 3 април 1988 г., София, 11 април 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 185-193
Отразява извършената работа по подбора и подготовката на османски изво-
ри, съхранявани в Австрийската национална библиотека по съвместна българо-
австрийска програма. В отношението на австрийските сътрудници личи же-
ланието да се направи класическо издание, отговарящо на всички археографски 
изисквания за публикуване на текстове. В отчета са отразени осъществените 
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научни контакти и старанието на сътрудника да допринесе за трайно ут-
върждаване на връзките със западните учени. Според него са открити голямо 
количество ценни османски регистри и фетви, които утвърждават тезата на 
Възродителния процес по отношение на ислямизационните процеси в Осман-
ската империя и доказващи разширяването на географията на този проблем, 
тъй като насилственото приемане на исляма не се извършва единствено в бъл-
гарските земи. 

41.  Доклад за църковната конференция „Християнските балкански народи 
през османския период“2, София, 23 май 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 196-199
Повече се акцентира върху несполуките в мероприятието. Според сътрудни-
ка това са поставянето на преден план на ислямизацията в българските земи 
като основно тематично ядро в конференцията, с оглед да бъде в защита на 
Възродителния процес. Това не убягва от погледа на някои западни учени, спо-
ред които мероприятието добива и политически привкус. Изказвания на бъл-
гарски учени, заредени с расизъм и негативизъм по отношение на исляма като 
религиозна система, също допринасят за засенчването на иначе успешната 
конференция. Слабост в организацията е и несполучливо замислената изложба 
„Геноцид“, която се тълкува повече като „агитация и пропаганда“. 

42.  Справка относно дейността на Турция срещу Възродителния процес в НРБ 
за периода 3 - 9. VІ. 1988 г., София, 9 юни 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 526, л. 20-22
Дава синтезирана информация за по-важните теми в турските средства за 
масово осведомяване във връзка с Възродителния процес в България. Централно 
място заема срещата между българския външен министър Петър Младенов с 
турския министър-председател Торгут Йозал в Ню Йорк по време на специал-
ната сесия на ООН по разоръжаването. Това се приема като стъпка в решава-
нето на хуманитарните проблеми между двете страни. Повечето вестници се 
спират по проблемите на държавната политика по премахване на мюсюлман-
ските традиционни ритуали във всекидневието на населението, изповядващо 
ислям. Според текстовете им въпреки всички усилия турското население успя-
ва да съхрани религиозните си ценности. 

43.  Справка относно дейността на Турция срещу Възродителния процес за пе-
риода 1. VІІ - 7. VІІ. 1988 г., София, 7 юли 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 526, л. 28-31
Основна тема на турския печат са „насилията върху турското малцинство“ 
в България. Коментират се забраните за обрязването на момчетата - мюсюл-
мани, заглушаването на турските радиопредаватели и телевизии, както и дру-
ги ограничения, наложени от властта по отношение на българските турци.

44.  Справка относно антибългарски публикации в Турция за периода 28. VІІ. - 
4. VІІІ. 1988 г., София, 4 август 1988 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 526, л. 38-40
В справката се съобщава за отзивите в турския печат относно доклада на 
организацията „Ислямска конференция“ за ограниченията на турците в Бъл-
гария. Групата призовава ислямските страни за подкрепа на българските тур-

2 Става въпрос за Международната църковно-историческа конференция, проведена в София 
на 14–15 април 1988 г. с тематично заглавие „Християнските балкански народи през османския 
период“. 
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ци и прекратяване на погазването на културните им ценности. Коментира се 
контрабандата на цигари през България за Турция, както и предстоящото из-
лъчване на четирисерийния филм „Белене“, създаден по спомени и разкази на 
очевидци.

45.  Информация на началника на направление ОТУ – ДС относно обстанов-
ката в страната, отразена в кореспонденцията по турска линия за периода 
1-30. ХІ. 1988 г., София, 6 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 517, 158-164
Според документа броят на изходящите писма по турска линия се увеличава. 
Повишава се числеността и броят на писмата, в които се говори за предстоящо 
изселване в Турция. Дават се отделни откъси от текстове, в които прозира сил-
ното желание непременно да заминат и да се устроят на новото място. Като 
пример се сочи Наум Шаламанов. Към информацията е приложен списък на сели-
щата, в които се слушат и гледат турски радио и телевизионни програми.

46.  Информация на началника на отдел „Затвори“ – МВР относно получени 
по-характерни сигнали по линия на Държавна сигурност в отдел „Затво-
ри“ – МВР за времето от 01. до 30. 11. 1988 г., София, 8 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 527, л. 156-157
Лишени от свобода из средите на преименуваните, изтърпяващи присъди в за-
творите Пазарджик, Пловдив и Стара Загора, отправят критики към социа-
листическия строй и издигат глас за спазване правата на човека. Според тях 
преустойството и демократизацията в България не се случват и се стои на 
едно място.

47.  Предложение на отдел 14, ПГУ - ДС относно командировка на ОР Цв. Начев 
и ОРОН „Радков“ в гр. Шумен, София, 7 февруари 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 237-237а
При ремонт на джамията в Шумен са открити оригинални документални 
масиви от османския период, които се нуждаят от обработка, анотация и 
преценка на пригодността им за целите на Възродителния процес. Предлага 
се двамата сътрудници да бъдат командировани в Шумен с цел организиране 
пренасянето и съхраняването на документите, тяхното преглеждане и под-
реждане.

48.  Информация на ВГУ – ДС относно изпълнение на мероприятията, залегна-
ли в Целевата програма за усъвършенстване борбата на органите на ДС 
срещу разузнавателните органи на Турция през 1988 г. и някои нови момен-
ти в подривната дейност на противника против НР България, София, 23 
февруари 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 761, л. 1-20
Задачата е да обедини агентурно-оперативната работа на централните и те-
риториалните поделения на МВР по турска линия с цел провеждане на единна 
контраразузнавателна дейност срещу турските специални служби, действащи 
в страната. Подчертава се засилената дейност на турските дипломатически 
представителства в страната и зачестилите официални посещения на амери-
кански и западни дипломати, изявили интерес към проблемите на Възродител-
ния процес. В документа се изтъква, че всички по-значими връзки на турските 
дипломатически служби, резидентурите на МИТ и връзките им с българските 
мюсюлмани са под наблюдение на ПГУ, ВГУ – ДС и РУМНО – ГЩ. Една от 
важните страни в работата на специалните служби е стремежът към спе-
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челване на представителите на художествено-творческата интелигенция от 
българите-мюсюлмани за сътрудничество на ДС. Засилени са контролът на 
международните телефонни връзки и каналът за кореспонденция между Бъл-
гария и Турция. Предложени са конкретни мерки за подобряване нивото на раз-
узнавателната дейност по турска линия, сред които пресичане на шпионажа, 
засилването на М-„50“ и М-„100“, набиране на агенти из средите на преиме-
нуваните, повишено наблюдение на бивши затворници и репресирани. 

49.  Справка на началника на ІV отдел - ДС относно характера на прихванати-
те емисии на турските радиостанции и агенции по протичащия в нашата 
страна Възродителен процес през периода от 22 до 28 февруари 1989 г., Со-
фия, 2 март 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 751, л. 217-219
Анализира се активността на радио „Гласът на Турция“ и Анадолската аген-
ция и изготвените емисии по проблемите на Възродителния процес в България. 
По „Гласът на Турция“ на български език прозвучава призив за незабавно пре-
кратяване нарушаването на човешките права на българските турци, изгот-
вен от „Амнести Интернешънъл“. Избягалите в Турция Зейнеп Ибрахимова и 
Юсуф Хюсеинов разполагат с широка трибуна за изява в търсене на междуна-
родна подкрепа за прекратяване на българската политика на насилие спрямо 
мюсюлманите. 

50.  Телеграма на началника на Областното управление на МВР - Хасково от-
носно проведен разговор с д-р К. Тренчев в кабинета на началника на ОУ – 
МВР, Стара Загора, във връзка с включването на лица с възстановени име-
на в щафетната гладна стачка, Стара Загора, 19 април 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 752, л. 159-160
Константин Тренчев обяснява, че в последните дни представители на преиме-
нуваните лица имат желание да се включат в Независимото дружество за 
защита правата на човека (НДЗПЧ) и в Комитета за защита на религиозните 
права в гр. В. Търново. По време на разговора се съгласява да не се избързва с 
включването им в тези организации, да съдейства за дистанцирането на НДЗ-
ПЧ от тях, поради вероятни вредни последици за страната.

51.  Информация на ръководителя на Щаба за работа по враждебните „незави-
сими“ структури относно опити на ръководителите на НПС „Подкрепа“ и 
„Комитета за религиозни права“ да използват лица с възстановени имена 
за провеждане на масови остри прояви, 19 април 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 761, л. 27-29
Според документа ръководството на НПС „Подкрепа“ възнамерява да дейст-
ва за поддържане на постоянно напрежение в страната с цел да включи в ре-
диците си повече хора. Информира за проведени срещи между Бисер Рунтов и 
К. Тренчев и обсъждането на включването на българи-мюсюлмани в координи-
рана гладна стачка за защита интересите на изповядващите исляма в Бълга-
рия. Обособява се формиране на своеобразен „стачен комитет“ под наимено-
ванието „мохамеданска (ислямска) инициативна група“ за защита правата на 
човека. 

52.  Докладна записка до началника на отдел 14, ПГУ – ДС относно проведени 
срещи с ОРОН „Радков“ в периода 10. 04. 1989 г. - 08. 05. 1989 г., София, 8 
май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 234-236
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В посочения период са осъществени пет срещи с ОРОН „Радков“ във връзка с 
работата му по Възродителния процес. По време на тези срещи се отчитат 
резултатите от проведена командировка в Гърция, подготовка за предстоящо-
то посещение на холандския учен Майкъл Кил в България и работата по реше-
ние на ЦК на БКП във връзка с Възродителния процес. Във връзка с партийното 
решение предстои създаването на Национален център по Възродителния про-
цес на мястото на предходния Научно-координационен съвет. 

53.  Информация относно обстановката сред лицата, възстановили български-
те си имена, отразена в материалите, постъпили в ЦИОУ за периода от 5 до 
12 май 1989 г., София, 15 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 753, л. 153-159
Значителен интерес има към дейността на независимите структури в Бълга-
рия. Все повече мюсюлмани искат да се включат в тяхната работа - легално 
или нелегално. Активизират се пътуванията на турските дипломати в стра-
ната и контактите им с български турци. Средствата за масова информация 
на Турция разпространяват позицията на турското правителство за защита 
на каузата на турското малцинство в България.

54.  Справка на началника на Главно следствено управление към МВР относно 
проведени следствени действия във връзка с масови вълнения из средите 
на лица с възстановени имена, София, 22 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 761, л. 44-46
Във връзка с организираните стачни действия се води следствие на лица с въз-
становени имена от селата Пристое, Климент и Тодор Икономово на 20 и 21 
май с. г., които са проявили агресивно поведение. Подобни протести са орга-
низирани в гр. Дулово, с. Ябланово, Бургаска област, и гр. Джебел, Хасковска 
област, където се издигат и политически лозунги с искания за признаването им 
като етническо малцинство и възстановяване на старите им имена. 

55.  Сведение до отдел „Затвори“ – сектор „Оперативен“ – ДС относно въпроси 
и коментари по хода на Възродителния процес в Разградска област, София, 
25 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 764, л. 3-3 гръб
Агентът съобщава събраните впечатления от пребиваването си в Разградска 
област. При разговор помежду си преименуваните използват старите си тур-
ски имена, като дори християните не се обръщат към тях с новите им имена. 
Настроението е изселническо, тюркизмът е силен като платформа. 

56.  Информация № 130 на командващия Гранични войски относно публика-
ция в турския ежедневник „Хюррийет“ за положението на мюсюлманското 
малцинство в България, София, 25 май 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 755, л. 126-127
Анализира се положението на мюсюлманското турско малцинство в България и 
отношението на турското правителство към този проблем. Дава се информа-
ция за посещението на Торгут Йозал в Тунис и коментара му относно убийство 
на 25 български граждани с възстановени имена. В Тунис се отнасят сдържано 
на обвиненията, които турският външен министър отправя към българската 
страна.

57.  Информация № 131 по Турция на командващия Гранични войски относ-
но излъчено съобщение по вечерната информационна емисия „Новини“ на 
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турската телевизия за обстановката в България и мерките на турското пра-
вителство, София, 25 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 755, л. 128-129
Говорителят на турското външно министерство се обръща с призив към тур-
ското правителство да вземе отношение спрямо насилията над турското мал-
цинство в България. В съобщението се подчертават продължаващите гладни 
стачки на мюсюлманското население в България и саморазправата на властта 
с тях.

58.  Експресна информация № 3 относно получени данни за оперативната об-
становка към 08.00 ч. на 28 май 1989 г., София, 28 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 753, л. 167-173
В информацията се предава в разгърнат вид обстановката сред мюсюлман-
ското население в страната по области. В Разградска и Варненска област се 
отбелязват масови раздвижвания на значителни групи от хора, които отпра-
вят искания за възвръщане на старите им имена. В Хасковска и Пловдивска 
област се отчита спокойна атмосфера, макар да се срещат отделни случаи 
на съпротива.

59.  Информация на началника на Шесто управление – ДС относно дейността 
на активисти на „Клуба“ във връзка с материала по повод на ексцесиите 
в средите на лицата, възстановили имената си, и мерките по тях, София, 
28 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 755, л. 139-144
Съобщава се за обсъждането на два варианта на материали, съставени на 
25 май 1989 г. по повод на събитията в районите с компактни маси от българ-
ски турци и мюсюлмани. Съществуват разногласия по въпроса кой от двата 
материала да се използва за събирането на подписи, като везните се накланят 
в полза на умерения вариант. Единият от документите е разработен от Же-
льо Желев, получил подкрепа и от други известни личности. 

60.  Информация № 161 относно коментари във връзка с изявлението на пред-
седателя на Държавния съвет на НР България, София, 31 май 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 755, л. 148-149
Документът е съставен по повод изявление на Тодор Живков от 29 май с. г. 
относно ислямизираното население в България. Според чужди дипломати ка-
заното от държавния глава почива на старата теза, че това население няма 
турски произход. В самото изявление не се споменава нищо за жертвите на 
безредиците при масовите вълнения на мюсюлманите през последните дни, 
нито за допуснатите грешки при смяната на имената.

61.  Информация № 165 относно становище на чужди дипломати по отношение 
на т. нар. „турски проблем“ в НРБ, София, 1 юни 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 755, л. 167-170
Коментира се позицията на първите секретари при посолствата на Велико-
британия, Франция и Испания по повод спазването на правата на човека в 
България. Интерес за тези страни представляват целите, които българските 
граждани, изповядващи ислям, си поставят. Според тях турското малцинство 
не желае изселване, а свобода на изповядване на религията и гарантиране на 
културната му самостоятелност. За чуждата дипломация заемането на пози-
ция в подкрепа на исканията на турското малцинство би поставило под заплаха 
нормалното протичане на демократизацията и преустройството в България. 
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„Турският проблем“ се разглежда само като част от въпроса за правата на 
човека, но не и като цялостен проблем за вътрешното положение на страната 
през последните години.

62.  Експресна информация № 26 относно получени данни за оперативната об-
становка към 08.00 часа на 20 юни 1989 г., София, 20 юни 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 754, л. 114-123
Продължава изпълнението на указанията да се ограничи и намали работата 
по приемане на документи за пътувания в чужбина и изготвяне на задгранич-
ни паспорти. Подадени са цифри за нарастването броя на изготвените зад-
гранични паспорти във всички области на страната. Особено е напрегната 
обстановката в Хасковска област, където мнозинството от хората се под-
дават на настроенията за заминаване за Турция. Изселническа психоза се от-
чита в Бургаска и Разградска област. В информацията са предадени данни за 
отношението на бивш научен сътрудник от турски произход от Института 
по балканистика при БАН като лице, което иска да обедини турската интели-
генция в България. Към документа има приложена статистическа справка за 
получените и издадени задгранични паспорти на 19 юни 1989 г.

63.  Информация относно обстановката в страната, отразена в кореспонденция-
та по турска линия за периода 07. 07. – 13. 07. 1989 г., София, 14 юли 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 761, л. 125-132
В началото на документа се отчита тенденция към намаляване на количе-
ството на изходящи писма за Турция от месец юни насетне. В повечето от 
писмата доминира изселническата тема. Увеличава се броят на молбите за 
освобождаване на войници от служба, с цел да се изселят. Отразено е от-
ношението на т. нар. „традиционни българи“ спрямо заминаващите - на съ-
чувствие и съпричастност, но са уловени и подозрения за нови терористични 
актове. Увеличава се потокът на входящата кореспонденция, в която се спо-
делят първите впечатления от устройването на турска земя, отношението 
на властите към новодошлите, разпитите в полицията и отразяването на из-
селническата вълна в турския печат. В информацията се твърди, че се среща 
немалък брой писма с подстрекателско съдържание, но има и писма, в които се 
отправя предупреждение за бъдещи разочарования от новата родина и призиви 
да си останат в България. Преселниците не бързат да унищожават старите 
си български паспорти.

64.  Информация № 256 на заместник-министъра на вътрешните работи и на-
чалник на ВГУ – ДС относно коментари по повод пътуванията на българи-
мюсюлмани за Турция, София, 31 юли 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 761, л. 158-162
Отразява отношението на дипломацията на съседните ни страни във връзка 
с проблема за мюсюлманското население в България. Доминира позицията за 
многостранно сътрудничество и разбирателство на Балканите, разрешаване 
на спора между Турция и България по мирен път и в доброжелателен тон. Ал-
банският посланик оценява смяната на имената като грешка и човешка тра-
гедия. Обикновените турски граждани не се вълнували особено от проблемите 
на българските мюсюлмани, дори се усещало отрицателно настроение към 
пристигащите.

65.  Справка на началника на 04 отдел към Шесто управление на ДС относ-
но оперативната обстановка в страната сред българите-мюсюлмани към 
18. 08. 1989 г., София, 19 август 1989 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 762, л. 46-50
Според документа преобладаваща е изселническата психоза сред българските 
мюсюлмани. Нараства социалното напрежение, особено в Хасковска област. 
Увеличават се масовите демонстрации в различните населени места с мюсюл-
манско население. Разраства ролята на неформалните граждански организа-
ции, които дават рамо на мюсюлманите и пропагандират за връщането на 
старите турско-арабски имена. По отношение дейността на Турция се изтък-
ва, че успява да обработи останалите страни от арабския и мюсюлманския 
свят срещу България за проблемите на „турското малцинство“. В справката 
са предложени мерки за засилване на българските позиции по въпроса, като се 
изтъква за необходимо преценката на целесъобразността за по-нататъшната 
употреба на понятието „българи-мюсюлмани“. Според текста на документа 
то е неточно, защото разделя обществото по религиозен признак и се посреща 
с негодувание от лоялно настроените лица от тези среди. 

66.  Информация относно интерес на дипломати от посолството на Великобри-
тания към членове на неформалните групи в България, София, 21 август 
1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 762, л. 51-53
Английски дипломати проявяват интерес към работата на независимите 
структури в България. Представителите на Независимото дружество за пра-
вата на човека получават покана за среща с английския посланик в посолство-
то на Великобритания в София. На срещата са коментирани предстоящият 
процес срещу групата на К. Тренчев, позицията на дружеството по „турския 
въпрос“ у нас и ролята на структурите за промяна и демократично развитие 
на България.

67.  Справка относно поведението и настроението на лицата с възстановени 
имена, завърнали се от Турция, Варна, 26 септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 764, л. 172-176
В документа се разкриват проблемите на завърнали се в България изселници. 
Повечето от тях се опитват да се настанят на старите си работни мес-
та, но срещат сдържаност и студенина. Това кара мюсюлманите да се пре-
насочат към работа в строителството и селското стопанство или на обща, 
неквалифицирана работа в промишлените предприятия. Друг проблем е жи-
лищният – за тези, които са продали имотите си. Въпреки преживените неус-
пехи в Турция те все още продължават да изпитват турски националистични 
чувства, поддържат общуването на турски език помежду си и изселническата 
психоза не изчезва напълно. Усилията на ДС се насочват към завърналите се 
мюсюлмани с оперативно интересни връзки с цел да се намали конфронтация-
та на етнически и религиозен признак сред българското общество. 

68.  Основни насоки за контраразузнавателната работа на Второ главно упра-
вление – ДС, произтичащи от Становището на Политбюро на ЦК на БКП 
от 04. 09. 1989 г. по Възродителния процес, София, 29 септември 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 765, л. 59-67
Подчертават се последствията от решенията на турската страна за ед-
ностранното затваряне на границата и въвеждането на визови ограничения 
спрямо българските граждани, желаещи да се изселят, като по този начин те 
биват задържани в пределите на българската страна. Турция поема курс за 
прехвърляне основната вина за създалата се ситуация върху НРБ. Друг важен 
момент е нарастване броя на завръщащите се от Турция изселници. С оглед 
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на това ДС усеща заплаха от страна на увеличаващата се роля на турските 
служби за сигурност, действащи на българска територия. Второ управление 
на ДС излиза с програма за подпомагане на външнополитическата позиция на 
партийното ръководство, за засилване на мерките срещу специалните служби 
на противника, като най-вече се активизира работата по създаване и разкри-
ване на нови неформални структури в страната, изградени на турска национа-
листическа основа. 

69.  Информация на началника на Шесто управление - ДС относно някои про-
блеми в организацията по пренасочването, трайното устрояване и контра-
разузнавателното обезпечаване на потомци на ислямизираните в миналото 
българи, София, 29 октомври 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 765, л. 76-82
Отразява изпълнението на Постановление № 44 на МС от 11 септември 1989 
г. за пренасочване на мюсюлманите в различни области на България – от Раз-
градския регион към Северозападна България, Ловешка и Софийска област. 
Нерядко тази мярка се определя като нехуманна и незаконна. Основни про-
блеми са лошата администрация и недостигът на жилища за настаняване. 
Обща оценка на административните органи е, че не са с необходимата под-
готовка за оптимално решаване на миграцията на българите, изповядващи 
ислям. Изоставане се отчита и в оперативната работа сред разселените 
български мюсюлмани. 

70.  Информация № 421 на началника на ВГУ – ДС относно коментари на тур-
ски дипломати по актуални политически проблеми, София, 16 ноември 
1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 764, л. 211-212
Във връзка с извършените смени в държавния и партийния връх турските ди-
пломати изразяват надежда за благоприятно развитие в двустранните бълга-
ро-турски отношения в близкото бъдеще. Доволни са от рязкото намаляване 
на публикациите с негативни сведения за Турция в българския печат.

71.  Справка за получени данни за коментари сред лицата с възстановени имена 
във връзка с извършените промени в страната, София, 21 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 763, л. 62-63
По данни на областните управления на МВР в страната лицата с възстанове-
ни имена оживено обсъждат промените във висшия ешелон на властта. Мю-
сюлманите очакват промяна на новите управляващи към тях, връщане на ста-
рите имена, завръщане на намиращите се в Турция български граждани у дома. 
Отчита се засилване на кореспонденцията с Турция, като в повечето писма се 
срещат призиви да се завърнат в България.

72.  Информация № 420 на заместник-командващия по разузнаването - Гранич-
ни войски относно данни за проведения на 23. 12. 1989 г. митинг в град Гоце 
Делчев, София, 25 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 764, л. 260-261
В следобедните часове на 23 декември се провежда митинг на площада в гр. 
Гоце Делчев. Част от издигнатите искания са за възстановяване на турско-
арабските имена на мюсюлманското население, възвръщане на традиционните 
права и свободи при изпълняване на обредите, ритуалите и облеклото на изпо-
вядващите ислям. 
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73.  Справка на началника на Софийско градско управление относно направен 
опит за кръщаване на новородено с турско-арабско име, София, 28 декември 
1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 764, л. 282-283
Документът се базира на съобщение от 26 декември с. г. по радио „Дойче Веле“ 
за предстоящо кръщаване на новородено дете от средите на българските мю-
сюлмани с турско-арабско име в ритуалната зала на бул. „Витоша“ № 15. На 
следващия ден пред залата на Благоевградския общински народен съвет се 
събират активисти на Комитета за национално помирение, които, заедно с 
бащата на детето, влизат и изявяват намеренията си. От страна на адми-
нистрацията срещат трудности и тогава активисти на Клуба за гласност и 
преустройство и други известни общественици заплашват, че ще останат в 
залата, докато искането на бащата не бъде изпълнено.

74.  Стенограма от среща на министъра на вътрешните работи с членове на ръ-
ководството и Колегиума на МВР, началниците на централните поделения 
и секретари на РК на БКП при МВР, проведена на 29. 12. 1989 г. в заседател-
ната зала на министерството, София, 2 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 933, л. 1-8
Встъпително обръщение на министъра на МВР към колегите си в навечерието 
на новогодишните празници. Подчертава се, че обстановката в страната е 
усложнена и предстоят нови условия за работа в бъдеще с оглед на промените 
в политическата система в държавата. Извеждат се изводите от доклада 
на Александър Лилов по повод отклоненията и грешките на партията по Въз-
родителния процес3. Придържа се към мнението му, че отговорността носят 
Тодор Живков и неговото обкръжение. Кадрите по места не бива да се това-
рят с отговорност за извършеното по време на процеса, макар и вече да има 
тенденция от потърпевшите да търсят сметка на онези, които са провежда-
ли партийната линия.

3 Изказване на Александър Лилов пред националното съвещание на МВР, проведено на 6 януари 
и свикано в изпълнение на решението на Държавния съвет и Министерския съвет на НРБ от 29 декем-
ври 1989 г. – Във: Из архивите на ДС, т. 8 - Държавна сигурност и краят на тоталитаризма. Докумен-
тален сборник, С., 2011, документ № 27, с. 255-275.
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LIST OF THE DOCUMENTS

WITH ANNOTATION

1.  Information about comments in relation to the offi cial visit of Todor Zhivkov on 13 
January 1986 in the Razgrad District, Sofi a, 5 February 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 762, л. 112-121
Refl ects the mood among the population in connection with the visit of the head of 
state in Razgrad District in early 1986. The relationship between People’s Republic of 
Bulgaria with Turkey were lively discussed. It contains an assessment that the policy 
on the Revival process would lead to emigration of the Muslims and restoring their old 
names.

2.  Telegram № HP 89/1268 – Gabrovo District Directorate on the operational situation 
in the district by the end of January 1986, Gabrovo, 7 February 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11а, а. е. 46, л. 5
Contains information about a secret christening of a child with Turkish-Arab name, and 
pumping the moods after among the renamed.

3.  Warning note on the new book against Bulgaria printed in Turkey, Sofi a, 10 March 
1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6508, т. 2, л. 96-99
Review of the book of the Turkish scholar Bilyal Shimshir - “The Bulgarian Turks”. It 
interprets the content of each of the fi ve chapters of Shimshir’s work. The focus is on 
his perspective on emigration to Turkey as the only possible outcome for the Turkish 
population in Bulgaria.

4.  Article “Some current issues in the development of the Revival process and the 
resulting tasks for the Ministry of Interior” - from the “Blue Newsletter of SS” for 
1986, Sofi a, 4 June 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 773, л. 45-59
Summarizes a research of a professor from the Georgi Dimitrov Senior Academy to 
the Ministry of Interior on the development and affi rmation of the Revival process as a 
historic event in the recent history of Bulgaria. The main reasons on which the process 
is based were mentioned, namely the change in the psychology and consciousness of 
ethno-genetic identity of the population with changed names. The main objective is to 
raise their self-esteem for “Bulgarian generic identity”.

5.  Information on the specifi c data received on 4 June 1986 in relation to the Revival 
process, Sofi a, 5 June 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11а, а. е. 44, л. 126-129
According to the information, the situation among the population with recovered names 
is calm. There is an increased interest in Turkish radio and television broadcasts. In 
some counties, however, there is a retreat from the measures provided by the Revival 
process, expressed in the communication in Turkish and return to the traditional Muslim 
clothing and religious practices.
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6.  Information about the experiences of the Second International Congress on 
Bulgarian Studies held in Sofi a from 25 to 31 May 1986, Sofi a, 6 June 1986
АКРДОПБГДСРСБНА –  Р, ф. 6997, л. 102-105
Information about the interest of the West German scientists to the study of the history 
of the Bulgarian national issue. During the discussions, Prof. Stephan Troebst of FRG 
openly raised the issue of the Revival process and the rights of the Turkish minority in 
Bulgaria.

7.  Information on an attempt to commit a terrorist act on the beach in the tourist 
complex “Druzhba” undertaken by unknown persons on 31 July 1986, Sofi a, 4 
August 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 765, л. 21-23
Information about one of the failed attempts to commit a terrorist act by placing a 
homemade explosive device on the beach of resort complex “Druzhba” (today’s “St. St. 
Constantine and Helena”). Describes the main indicators of the homemade bomb and 
started investigation activity on the case.

8.  Information on the visit of the Syrian Chief Mufti Ahmed Kaftaru in Bulgaria, 
Sofi a, 6 August 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 765, л. 61-63
The Syrian spiritual leader arrives in the days between 20 to 25 July after an invitation 
by the Chief Mufti of Bulgaria. The question about renaming of Bulgarian Muslims 
was raised during the offi cial talks, which, according to Kaftaru, is a mistake by the 
Bulgarian government, although the belief that Bulgaria Muslims have full religious 
rights and freedoms.

9. Information on the specifi c data received on 21.VIII1 1986 about the Revival 
process , Sofi a, 2 August 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11а, а. е. 45, л. 190-194
According to the information, the renamed population gradually gets used to Bulgarian 
names and perceives civic rituals during family holidays. It refl ects the impressions 
of the Bulgarian scientist Strashimir Dimitrov in relation to the Fourth Congress of 
the Turkish Economic and Social History in Munich from 3 to 8 August the same year. 
Turkish scientists lead anti-Bulgarian propaganda and discuss the restoration of names 
of Bulgarian Turks before the Western Turkologists. According to the document, the 
two Bulgarian scientists - Academician Nikolay Todorov and Maria Todorova, who 
attended the congress, intervened in defense of the Revival process.

10.  Considerations on improving the operational agents’ work of State Security on 
issues of the Revival process and in the cases of the operative reports, 2 September 
1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а е. 52, л. 71-77
Emphasis in the paper is placed on the operational agents’ activities of SS among 
people with restored names. It identifi es aims to attract agents from the circles of those 
citizens in order to closely monitor their lives in every sphere of public activity. The need 
of agents among the population with restored names was determined by the expected 
trend for tension among the people and in order to curb the subversive activity.

11.  Report on meeting held with agent “Dobromir”, Sofi a, 15 September 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ІР – 18121, л. 137-139
The agent provides information about conversations with persons with restored names 
from Razgrad and Targovishte districts in connection with the preparation of a material 
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for the New Light newspaper in the rubric “I am a Bulgarian”. Most of them expressed 
a positive attitude towards the Revival process, but were reluctant to give interviews 
and statements to the newspaper.

12.  Report on the work of the Department 14, First General Directorate - SS in 1986, 
Sofi a, 1 December 1986 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 1116, л. 103-119
According to the report, the situation with the cultural and historical intelligence in 
relation to the Revival process tends to sharpen. The reasons are strengthening the 
activities of the Turkish side on the interpretation of certain documents and evidence to 
support the thesis that the Bulgarian Muslims are bound to the Turkish nation and state 
through spiritual and historical connections.
The department was tasked to fi nd and attract persons suitable to work in support of 
the Bulgarian scientifi c thesis on the Revival process in order to examine the records 
and establishing scientifi c contacts with scientists from Turkey, Austria, European and 
Asian countries, rich in documentary repositories in order to complete the collection of 
important historical documents about the past of the Bulgarian lands.

13.  Agent’s evidence about the activities of the Scientifi c Coordination Council on the 
Revival process, Sofi a, 24 December 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – М,   Р, ф. 1, а. е.  6805, т. 2, л. 7-17
One-year assessment of the work of the Scientifi c Coordination Council on the Revival 
process to the Presidium of the Academy of Sciences and the Academic Council of Sofi a 
University “St. Kliment Ohridski”, founded in February 1986. It indicates the goals 
and objectives of the Council, including the promotion and strengthening of research 
activities of the institutes and university departments involved in the development of the 
Revival process. It addresses important questions about the fi nancial side in securing 
the Council’s work compared with the funds that Turkey grants to its scientists, the poor 
facilities and training of Bulgarian specialists in Ottoman studies. It is presented a list 
of the bureau members and the members of the Scientifi c Coordination Council on the 
Revival process.

14.  Minutes of the meeting of the Scientifi c Coordination Council on the Revival process 
about the discussion of the work of the SCC in 1986, Sofi a, 16 January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 28-41
SCC meeting of 15 January 1987, during which the main objectives of the Bulgarian 
science were outlined: to establish new facts and processes associated with the Revival 
process and to correct inaccurate productions in Bulgarian and Turkish historiography 
on the national identity of the Bulgarian Muslims. It is recommended to curb the 
possibility of Turkish scholars to distribute the version of the local nationalism in 
relation to the Bulgarian Turks.

15.  Order № I - 16 of 2 February 1987 on the establishment of the Bulgarian national 
consciousness in people with restored names, Sofi a, 23 January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11 a, а. е. 359, л. 112-122
Document relating to the further development of the Revival process. The requirement is 
to work on the acquisition of daily operational interesting information and assessments 
of the situation and the mood in the areas populated by Muslims. Provides timely 
notifi cation to the higher party and state leadership, as well as to the law enforcement 
and security bodies on the the essential facts and events taking place throughout the 
country in order to improve the quality and organization of the analytical activity on 
the Revival process.
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16.  Enclosure № 1 to Order № I - 16 of 2 February 1987, Sofi a, 23 January 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 359, л. 123-127
The enclosure outlines examples and requirements for thematic issues related to 
the Revival process, on which is drawn, evaluated and transmitted the operational 
information, monthly assessments and summaries of major events and trends among 
the population with changed names.

17.  Plan on the work with operative worker on public basis “RADKOV” in 1987, 
Sofi a, 13 February 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 52-53
The plan provides the tasks on searching, reading, transcription and translation of 
Ottoman documents relating to the islamization process in the Bulgarian lands, 
annotation of books and search for articles and other materials in the Turkish press on 
the Bulgarian reality, participation in the scientifi c life of the country and refl ecting the 
activities of the SCC in relation to the Revival process.

18.  Information on renamed people who are concentrated to live and work in the city 
of Sofi a, Ministry of Interior – Sofi a City Prison, 27 February 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 273, л. 9 -9a
Informs about the behavior of Muslim workers who come from the countryside and 
settle in the capital. Intercepted data were obtained from conversations held in the 
prisons.

19.  Statement by the Minister of Interior Col. Gen. Dimitar Stoyanov during a meeting 
with the party, government and public echelon on Revival process issues, held on 
4 March 1987 within the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, 
Sofi a, 25 March 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а.е . 275 Д, л. 1-15
The speech is prepared in connection with the report of Chudomir Alexandrov1on 
the analysis of the state of the Revival process and the guidelines for further work, 
presented at the same meeting.
According to the minister, Turkey prepares a Cypriot option for Bulgaria using the 
Turkish population. Changing the names deprives the neighboring country of legal bases 
for claims over Muslims in Bulgaria. It is outlined the so-called “anti-Bulgarism” as a 
trend in the Turkish science as part of efforts of the local propaganda to infl uence the 
Revival process. Essential for countering the foreign propaganda was reinforcing the 
belief of the irreversibility of the process among the population with restored names.

20.  Proposal for initiating case for operative development of Naum Shalamanov, 
Sofi a, 8 May 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ІV – К, а. е. 11673, л. 6-8
According to the text of the document, the movement of N. Shalamanov (Naim 
Suleymanoglu) to Turkey is detrimental to the development of the Revival process and 
entails adverse political consequences. Initiating a case for operative development 
aims hesitation of the athlete from the way he chose and establishment of motives in 
him to return to Bulgaria. Failing to meet the above two assignments, measures were 
envisaged to provide psychological pressure on Suleymanoglu in order to prevent him 
from achieving excellence in his sports career.

1 See. Status report, some problems and tasks for the further development of the Revival process “- In: 
Archives are Speaking, № 55 - Revival Process“, the Bulgarian state and the Bulgarian Turks (mid 30’s - 
early 90’s of twentieth century)”,v. I, S., 2009, pages 333-341. 
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21.  Agent’s evidence on the International Scientifi c Conference held in Veliko Tarnovo, 
Sofi a, 7 July 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, л. 82-88
Report on the organization and conduct of the International Scientifi c Conference in 
Veliko Tarnovo (full name of the conference is missing in the text). The low participation 
of foreign visitors is among the main disadvantages, due to the commitment to the 
themes with the Revival process. The author of the text suggests that in future the 
event shall be thematically closer to the Ottoman studies, but with possibilities for wide 
chronological boundaries, so scientists from other similar historical disciplines could 
take part in it.

22.  Reference on the activities of the Ministry of Interior in relation to the liquidation 
of the terrorist group and the release of children taken as hostages, Sofi a, 27 July 
1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 803, л. 65-79
Considers the terrorist act in front of the International Hotel in the Golden Sands 
resort executed on 8 July 1987. In the reference the case is assessed as an event of 
utmost importance for the national security and the omissions in the work of the law 
enforcement authorities in preventing such incidents.

23.  Information on certain negative trends among the population, which recovered its 
names as a result of general rough anti-Bulgarian propaganda by Turkey and its 
allies, Targovishte, 30 July 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11а, а. е. 276, л. 45-46
It refl ects the moods among the renamed people in the Targovishte District. Highlights 
the poor performance of the party executives and economic leaders in the affi rming 
the Bulgarian language and the new names in lifestyle of the people, which helps 
for the free speech in Turkish between them. The assessment of the development of 
the Revival process is that the rate of its development does not meet the necessary 
historical one.

24.  Information on the data received in Third Directorate of State Security in relation 
to the Revival process as of 28 August 1987, Sofi a, 28 August 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, а. е. 274, л. 177-180
Contains a summary of alerts on statements of Muslim servicemen in relation to the 
Revival process and their attitudes to emigration to Turkey.

25.  Telegram on the continuation of the trend of retreat from the positions gained in 
the development of the Revival process in the Targovishte District, Targovishte, 
24 September 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1,оп. 11a, а. е. 277, л. 40-45
The telegram contains information about the feeling among the population for a 
turning point in the Revival process. This is due to the behavior of some objects of State 
Security, who are looking for more severe resistance methods in line with the declining 
activity of the headquarters and committees built at district level. It is recommended to 
strengthen the measures in the whole country in order to accelerate the implementation 
of the activities already undertaken.

26.  Information № 106 on operational agents’ situation among the people with restored 
names from the border area, Sofi a, 5 October 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а. е. 275, л. 193
The document represents a comment on the negative attitude of the renamed people 
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from Haskovo District to the Revival process and reports some trends about threats 
against those who speak Bulgarian. It establishes enhanced emigration desires.

27.  Shorthand report from the national meeting of the Ministry of Interior, held on 
5 October 1987 in the hall of the Organizational and Technical Directorate to the 
Ministry of Interior, Sofi a, 13 October 1987 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 11-33; л. 48-62
Main attention during the meeting was paid to the reports prepared by Ministry of 
the Interior offi cials on issues of terrorism, counter-intelligence of the Revival process 
and the economy. According to the statements of the present people, the conditions 
of the Revival process in Kardzhali and Shumen districts are the most crucial for the 
operational situation as a whole. There is a negative trend in the population’s attitude 
manifested by communicating in Turkish and giving double names of newborns. It is 
believed that there has been backsliding on the work and returning to the 1984. In the 
opinion of the Minister, the word “Turks” should not be used anymore to defi ne the 
Bulgarian Muslims who are hostile to the Revival process.

28.  Report by Hristo Silyanov “Status, problems and tasks of the counter-intelligence 
security of the Revival process at this stage”, Sofi a, 8 October 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 64-88
At the beginning of the document is pointed out that the Revival process is an integral 
part of the construction of the socialism in People’s Republic of Bulgaria and it is a 
matter of national importance. Ministry of Interior has the important task to counter the 
activities of the foreign enemy. Anti-Bulgarism can be found in the scientifi c works of 
Turkish historians and journalists, in the programs of the Turkish radio and television, 
as well as through the work of various emigration associations. From there came the 
recommendations for strengthening the agents and the integration of new collaborators 
in order to show the nationalists among the Turkish population in Bulgaria that there 
will not be allowed the reconstruction of the country to be used for “anti-communist 
and anti-Bulgarian activities, to interfere and hinder the consolidation of the Revival 
process”.

29.  Proposal of the Head of the First Main Directorate to the State Security on the 
approval of funds for the Revival process, Sofi a, 14 October 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 137-138
It is proposes the payment of a fee to two Bulgarian professionals in relation to research, 
translation and editing work of 320 original Ottoman Turkish documents revealing 
islamization processes in the Bulgarian lands with a view to their use for the Revival 
process.

30.  Information on establishing the perpetrators of the terrorist acts committed in 
the past three years on the territory of People’s Republic of Bulgaria, 14 October 
1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 815, л. 110-120
Overview of the series terrorist acts in Varna, Plovdiv and Sliven and the train from 
Burgas to Sofi a on the Bunovo Train Station in 1984 and 1985, and the foiled attempt 
for attack on the beach of the tourist complex “Druzhba” in 1986. The motives of 
the perpetrators were explained as guided by religious fanaticism and pro-Turkish 
nationalist beliefs in committing for terrorist acts.

31.  Shorthand report from the meeting with districts heads on the upcoming tasks, 
held on 5 October 1987, 14 October 1987, 16 October 1987 (with abridgements)
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 12, а. е. 816, л. 1-2; л. 9-18; л. 22-26
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Meeting was held to assess the situation in the divisions and district directorates of 
the Ministry in Interior in relation to the Revival process. Analyzes the results of the 
“Check” carrier out in the districts in relation to potentially hostile individuals. It is 
concluded that the work on the operational activity of the agents is strongly lagging 
behind. Attention is paid to how the New Light newspaper is reviewed. It is proposed at 
least two people to engage with the issues of the Revival process when the newspaper 
is edited in the central editorial house. Attention is paid to blacking out of the Turkish 
radio and television broadcasts, the issues of terrorism and work on the control and 
organization of the transit under the “T” line.

32.  Assessment of the operational situation from the beginning of the Revival process 
to this point in the city of Shumen and the district, Shumen, 28 October 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а. е. 277, л. 82-83
Operative worker presents his impressions on the changes in the Shumen District after the 
beginning of the Revival process. According to his observations, there has been no change 
in the consciousness of the renamed people, regardless of the held historical discourses on 
their nationality. Such measures have a negative effect and repulse the people.

33.  Information on the operational situation in relation to the Revival process in the 
district of Pleven, Pleven, 6 January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а. е. 514, л. 41-45
The documents states that the majority of Bulgarian Gypsies, professing Islam, and 
most of the renamed people from the district continue to have discretion in relation to 
the Revival process and have Turkish nationalist sentiment by continuing to reproduce 
many of the traditional rituals of Islam. Although there were not seen any acute forms 
of subversion, there are some cases in the district when individuals make threats of 
reprisals and terror. The granting of Turkish - Arabic names of newborns continues.

34.  Weekly information on the development and changes in the operational situation in 
relation to the Revival process in the Razgrad District Directorate of the Ministry 
of Interior for the period from 8 to 15 January 1988, Razgrad, 15 January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 514, л. 201-209
The information refl ects the government policy on the infl uence of the minds of the 
renamed people by applying educational techniques. These include screenings of 
documentary fi lms that would prove the Bulgarian root of the population, delivering 
lectures and discussions on the characteristics of the Bulgarian language environment. 
There were used movies that show Christian graves near the Muslim cemetery in 
the region. However, in humans prevail negative attitude and hope for emigration to 
Turkey or turning point in the Revival process. Generally, the change of names does 
not contribute to the elimination of distinctions between the renamed people and the 
other Bulgarians. Many teachers continue to teach in Turkish and to demonstrate their 
negative attitude to the party.

35.  Information on the state of the operational situation in relation to the Revival 
process on the territory of Sofi a District for the period from 15 to 22 January 
1988, Sofi a, 22 January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 515, л. 6-14
In Sofi a District is seen a retreat from the programs provided in the Revival process for 
integration of the renamed people to the single socialist nation. Population with new 
names keeps the old tradition. In connection with the forthcoming local elections, the 
majority of people openly disagreed with the change of their names and intended to 
vote for candidates who express passive attitude on the issues of the Revival process. 
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The upcoming visit of Turgut Ozal in the USSR raised the hopes of solving the problems 
of the Muslim population in Bulgaria, which would allow for the normalization of 
relations between the Bulgarian and Turkish diplomacy. A collaborator of the Institute 
for Balkan Studies to the Bulgarian Academy of Science considered the argument 
that the Turks are outnumbered compared to the Bulgarians and are entitled to an 
autonomous republic or a formal recognition of the Turkish language, free access to 
the broadcasts of the Turkish radio and television.

36.  Statement by Strashimir Dimitrov, Chairman of the Scientifi c Coordination 
Committee on the Revival process (BAS) to Milko Balev, a member of the Political 
bureau and Secretary of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party in relation to an agreement signed in October 1987 with Prof. Andreas Titse - 
Austrian Turkic – Ottomanist for joint work on the issue of Ottoman archival 
material stored in the archives of Vienna, Sofi a, 25 January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 176-177
Agreement between the Bulgarian and Austrian scientists was made   in connection with 
the preparation of a joint documentary edition of Ottoman documents from the archives 
of the Austrian National Library, as the most important part of the collaboration is 
to grant an Ottoman register of 1549, which contains data for the Islamisation of the 
Christian population in the lands of Southeastern Europe, among which there were 
many Bulgarians. The collection is considered as a scientifi c success in the tasks 
which the Revival process set to the Bulgarian scientists. Prof. Dimitrov stated that 
in early 1988 the Committee on Science ceases to exist, but the commissions that fund 
the scientifi c programs were still working. In this regard, he requests the members of 
the Politburo to assist in the fi nancing of the joint Bulgarian - Austrian project for the 
publication of original Ottoman sources.

37.  Proposal on secondment of operative worker on public basis “Radkov” to Vienna, 
Austria, in connection with scientifi c backup, and affi rmation of the Revival 
process, Sofi a, 28 January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 178-180
One of the tasks to Department 14, First Head Directorate – State Security was in assist 
acquiring the Ottoman - Turkish documents that would prove the assimilation policy of 
the former Ottoman Empire to subordinate Christian population. It is assumed that the 
sources will prove to the international community that the inconsistency of the Turkish 
thesis for the ethnicity of the Bulgarian Muslims. Operative worker “Radkov” was sent 
to Vienna for six months in order to search for and select such documents.

38.  Information on some specifi c data received on 31 March 1988 in relation to the 
situation among the people with restored names, Sofi a, 1 April 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 520, л. 1-4
According to the document, the Muslim population in the country is extremely excited 
about the upcoming meeting in May between the committees of Bulgaria and Turkey on 
the occasion of discussing the impending emigration. A new element was seen in their 
mood after the screening of the movie “Time of Violence”. In some regions, the movie 
is considered as a picture of the grandeur of the Ottoman Empire, but there were cases 
when person with restored names expressed the opinion that this way the Bulgarians 
could hate the Turkish population even more.

39.  Information on some specifi c data received on 6 April 1988 in relation to the 
situation among the people with restored names, Sofi a, 7 April 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 520, л. 13-15
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The document reports no change in the behavior and expectations of Muslims in 
Bulgaria in connection with negotiations in May 1988 between Bulgaria and Turkey. In 
most districts with compact Turkish population was seen a hard position in relation to 
the emigration. There were some talks In connection with the movie “Time of Violence” 
that it is just a simple propaganda of the Bulgarian state, which shows incorrect facts, 
while most of the historical events were forged.

40.  Report on the secondment of operative worker “Radkov” in Austria, carried out 
on 24 February to 3 April 1988, Sofi a, 11 April 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л.  185-193
It assesses the work on the selection and preparation of Ottoman sources stored in the 
Austrian National Library in relation to the joint Bulgarian - Austrian program. From 
the Austrian collaborators’ behavior is evident their desire to create a classic edition 
in line with the all archaeographic requirements all for publication of texts. The report 
refl ects the implemented research contacts and the diligence of the collaborator to 
contribute to long-lasting relations with the Western scientists. According to him, a 
lot of valuable records and Ottoman fatwas which confi rm the theory of the Revival 
process in terms of the Islamization process in the Ottoman Empire and proving the 
expansion of the geography of this problem as the forced conversion to Islam did not 
only take place in the Bulgarian lands.

41.  Report on the church conference “Christian Balkan peoples in the Ottoman 
period”2, Sofi a, 23 May, 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 196-199
It focuses on the failures in the event. According to the collaborator, those were putting 
the Islamization of the Bulgarian lands as a major thematic core of the conference 
foreground in order to be in defense of the Revival process. That was noticed by some 
Western scholars, according to which the event acquired a political taste. Statements 
of Bulgarian scientists fi lled with racism and negativity towards Islam as a religious 
system also contributed to the shading of the otherwise successful conference. Another 
weakness in the organization was the unsuccessful exhibition entitled “Genocide”, 
which was interpreted more as “agitation and propaganda”.

42.  Report on the activities of Turkey against the Revival process in the People’s 
Republic of Bulgaria for the period 3-9 June 1988, Sofi a, 9 June 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 526, л. 20-22
It provides information about the most important topics in the Turkish media in relation 
to the Revival process in Bulgaria. The centerpiece is the meeting between the Bulgarian 
Foreign Minister Petar Mladenov with the Turkish Prime Minister Torgut Ozal in New 
York during the UN Special Session on Disarmament. That was considered as a step in 
solving humanitarian problems between the two countries. Most newspapers focused 
on the issues of state policy on the abolition of the traditional Muslim rituals in the 
everyday life of the Muslim population. According to their texts, despite all efforts, the 
Turkish people managed to preserve their religious values.

43.  Report on the activities of Turkey against the Revival process for the period 1 
July – 7 July 1988 Sofi a, 7 July 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11 а, а. е. 526, л. 28-31
The main topic of the Turkish press was “the violence on the Turkish minority in 
Bulgaria”. It contains comments on the prohibition of the circumcision of boys - 
2 It’s about the International Church Historical Conference held in Sofi a on 14 to 15 April 1988 with the 

thematic title “Christian Balkan peoples in the Ottoman period”.
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Muslims, blackout of Turkish radio and television, and other restrictions imposed by 
the authorities in respect of the Bulgarian Turks.

44.  Reference on the anti-Bulgarian publications in Turkey for the period 28 July – 
4 August 1988 Sofi a, 4 August 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 526, л. 38-40
The reference reports on the feedbacks in the Turkish press in relation to the report on 
the organization “Islamic Conference” for restrictions of Turks in Bulgaria. The group 
urges the Islamic countries to support the Bulgarian Turks and to help terminate the 
violation of their cultural values. It provides some comments on the cigarette smuggling 
through Bulgaria to Turkey, as well as the upcoming four-episode movie “Belene”, 
created on memory of eyewitnesses.

45.  Information from the Head of the Organizational and Technical Directorate to the 
State Security on the situation in the country, as refl ected in the correspondence 
in relation to the Turkish issues for the period from 1 to 30 November 1988 Sofi a, 
6 December 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 517, л. 158-164
According to the document, number of outgoing letters in the relation to the Turkish issue 
has increased. It was also increased the number of letters, which speak of impending 
emigration to Turkey. It provides separate excerpts from texts clearly showing a strong 
desire to go and settle in the new location. The case of Naum Shalamanov is presented 
as an example. There is a list of villages in which Turkish radio and television programs 
were listened and watched.

46.  Information from Head of Prisons Department – Ministry of Interior on received 
specifi c signals in relation to State Security in Prisons Department – Ministry of 
Interior for the period 1 – 3 November 1988, Sofi a, 8 December 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11а, a.е. 527, л. 156-157
Renamed people serving sentences in the prisons of Pazardzhik, Plovdiv and Stara 
Zagora, criticized the socialist system and raise a voice for protection of the human 
rights. In their opinion, the reconstruction and democratization in Bulgaria are not 
happening, but staying on the same place.

47.  Proposal by Department 14, First Main Directorate – State Security on the 
secondment of operative worker Ts. Nachev and operative worker on public basis 
“Radkov” to Shumen, Sofi a, 7 February 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 237 – 237а
During reconstruction works of the mosque in Shumen were found original documentary 
sets from the Ottoman period, which need to be processed, annotated and have 
suitability assessed for the purposes of the Revival process. It is proposed for the both 
collaborators to be seconded in Shumen to organize the transfer and storage of the 
documents, their viewing and ordering.

48.  Information from Second Head Directorate – State Security on the implementation 
the measures set out in the target program to improve the fi ght of State Security 
against the intelligence authorities of Turkey in 1988 and some new points 
of subversion of the opponent against People’s Republic of Bulgaria, Sofi a, 23 
February 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 761, л. 1-20
The task is to integrate the operational agents’ work of the central and district divisions 
of the Ministry of Interior on the Turkish issue in order carry out a single counter-
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intelligence operation against the Turkish Special Forces operating in the country. 
Emphasizes the increased activity of the Turkish diplomatic missions in the country 
and frequent offi cial visits of American and Western diplomats, who expressed their 
interest in the problems of the Revival process. The document points out that most 
of the major links of the Turkish diplomatic offi ces, the residency and their relations 
with the Bulgarian Muslims are under the surveillance of First Main Directorate, 
Second Main Directorate – State Security and the Intelligence Directorate of the 
Ministry of Defence – Headquarters. One of the important sides of the work of the 
special services is the desire to attract the representatives of the artistic intelligentsia of 
Bulgarian Muslims to cooperate with State Security. The control over the international 
telephone connections and channel correspondence between Bulgaria and Turkey was 
strengthened. It proposes concrete measures to improve the level of intelligence on 
the Turkish issue, including the intersection of espionage, enhanced M -”50” and M- 
“100”, recruiting agents among the renamed people, increased monitoring of former 
prisoners and repressed persons.

49.  Reference of the Head of Department IV – State Security on the nature of the 
intercepted broadcasts of the Turkish radio stations and agencies on the current 
Revival process from 22 to 28 February 1989, Sofi a, 2 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 751, л. 217-219
It analyzes the activity of the Voice of Turkey radio and Anatolian Agency and the 
preparation of broadcasts on the problems of the Revival process in Bulgaria. There 
was a call on the Voice of Turkey radio in Bulgarian language to immediately end the 
violation of the human rights of Bulgarian Turks, prepared by “Amnesty International”. 
Zeynep Ibrahimova and Yusuf Huseynov, who escaped to Turkey, have a wide platform 
for expression in search of international support to end the Bulgarian policy of violence 
against Muslims.

50.  Telegram of the Head of the Haskovo District Directorate of the Ministry of 
Interior on a conversation with Dr. K. Trentchev in the offi ce of the Head of Stara 
Zagora District Directorate of the Ministry of Interior in relation to the inclusion 
of persons with names restored in a relay hunger strike, Stara Zagora, 19 April 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 752, л. 159-160
Konstantin Trenchev explains that in the last few days, representatives of the renamed 
persons were willing to participate in the Independent Society for Protection of Human 
Right and the Committee for the Protection of Religious Rights in the city of Veliko 
Tarnovo. During the conversation was reached an agreement not to rush to join these 
organizations and to contribute to the distancing from the Independent Society for 
Protection of Human Rights, due to possible adverse effects for the country.

51.  Information from the Head of the Staff for work on the hostile “independent” 
structures in relation to the experience of the leaders of the National Trade Union 
“Podkrepa” and the Committee for Religious Rights to use people with restored 
names for holding mass acute manifestations, 19 April 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 761, л. 27-29
According to the document, the leaders of the National Trade Union “Podkrepa” intends 
to act to maintain a constant tension in the country in order to attract more people in its 
ranks. It provides information about some meetings held between Biser Runtov and K. 
Trentchev and discussion of the inclusion of Bulgarian Muslims in coordinated hunger 
strike to protect the interests of people professing Islam. It is established the formation 



48

of a “strike committee” under the name “Mohammedan” (Islamic) action group” to 
protect human rights.

52.  Memorandum to the Head of Department 14, First Main Directorate - SS on the 
meetings with operative worker on public basis “Radkov” in the period 10 April 
1989 – 8 May 1989, Sofi a, 8 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 1, а. е. 6805, т. 2, л. 234-236
In this period fi ve meetings were held with the operative worker on public basis 
“Radkov” in connection with his work on the Revival process. During these meetings 
the results of a mission carried out in Greece were reported - a preparation for the 
upcoming visit of the Dutch scientist Michael Kiel in Bulgaria and the work on the 
decision of the Central Committee of the Bulgarian Communist Party in connection 
with the Revival process. In relation to the party decision, it is expected the creation of 
a National Center for the needs of the Revival process replacing the previous Scientifi c 
Coordination Council.

53.  Information about the situation among people with restored Bulgarian names, 
refl ected in the materials submitted to the Central Information Organizational 
directorate for the period from 5 to 12 May 1989, Sofi a, 15 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 753, л. 153-159
There is a considerable interest to the independent structures in Bulgaria. More and 
more Muslims want to get involved in their work - legally or illegally. The number of 
travels of Turkish diplomats in the country and their contacts with the Bulgarian Turks 
was increased. Turkish media spread the position of the Turkish government to protect 
the cause of the Turkish minority in Bulgaria.

54.  Reference by the Head of the Main Investigation Directorate to the Ministry of 
Interior on investigations conducted in conjunction with the mass riots among the 
people with restored names, Sofi a, 22 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 761, л.  44-46
In connection with the organized strikes, investigations were initiated against people 
with restored names from the villages of Pristoe, Kliment and Todor Ikonomovo on 20 
and 21 May, who expressed an aggressive behavior. Similar protests were organized 
in the town of Dulovo, village of Yablanovo, Burgas District and the town of Dzhebel, 
Haskovo District, where political slogans demanding recognition as an ethnic minority 
and restoration of their old names were raised.

55.  Information to Prisons Department - Operations Sector – State Security on the 
issues and comments in the course of the Revival process in the Razgrad District, 
Sofi a, 25 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а. е. 764, л. 3-3 гръб
The agent reports on the impressions during his stay in the Razgrad District. In 
conversations between each other, the renamed people use their old Turkish names, 
and even Christians do not call them by their new names. The mood is emigration; the 
Turkism is strong as a platform.

56.  Information № 130 of the commander of Border Troops on an article in the Turkish 
newspaper “Hyurriyet” on the situation of the Muslim minority in Bulgaria, Sofi a, 
25 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 755, л. 126-127
It analyzes the situation of the Muslim Turkish minority in Bulgaria and the attitude of 
the Turkish government to this issue. Provides information on the visit of Ozal Torgut 
in Tunisia and comments regarding the murder of 25 Bulgarian citizens with restored 
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names. Tunisia considered distantly the issue with the allegations of the Turkish foreign 
minister in relation to Bulgaria.

57.  Information № 131 in relation to Turkey of the commander of the Border Troops 
in relation to a message broadcasted on the evening news of the Turkish television 
about the situation in Bulgaria and the measures of the Turkish government, 
Sofi a, 25 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 755, л. 128-129
The spokesman of the Turkish Foreign Ministry turned with an appeal to the Turkish 
government to respond to the violence against the Turkish minority in Bulgaria. The 
communication highlights the ongoing hunger strike of the Muslim population in 
Bulgaria and the Bulgarian assault against them.

58.  Express information № 3 on the evidence of the operational situation as of 08:00 
on 28 May 1989, Sofi a, 28 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 753, л. 167-173
The information widely describes the situation among the Muslim population in the 
country by districts. Mass movement of the major groups of people who make requests 
to restore their old names is seen in the Razgrad and Varna districts. In Haskovo and 
Plovdiv districts is reported a calm atmosphere, despite the fact that there have been 
some cases of resistance.

59.  Information of the Head of Sixth Directorate – State Security on the activities of 
activists from the “Club” in connection with the material in the context of excesses 
among the people with restored names and measures against them, Sofi a, 28 May 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 755, л. 139-144
It provides information about the discussion of two types of materials composed on 25 
May 1989 on the occasion of events in areas with compact groups of Bulgarian Turks 
and Muslims. There are some disagreements as to which of the two materials to be 
used for the collection of signatures, as the scales are tipped in favor of the moderate 
version. One of the documents was prepared by Zhelyu Zhelev and received support 
from other famous people.

60.  Information № 161 on comments in relation to the announcement of the State 
Council of the Public’s Republic of Bulgaria, Sofi a, 31 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 755, л. 148-149
The document is drawn up on the occasion of Todor Zhivkov’s statement of 29 May 
the same year on the islamicized population in Bulgaria. According to some foreign 
diplomats, the statement of the state leader is based on the old assumption that this 
population has no Turkish origin. The statement did not contain any information about 
the victims of the riots of the Muslims in the last days or about the mistakes made in 
changing their names.

61.  Information № 165 on the opinion of foreign diplomats with regard to the so-called 
“Turkish problem” in the People’s Republic of Bulgaria, Sofi a, 1 June 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 755, л. 167-170
It provides comments on the positions of the First Secretaries of the Embassy of Great 
Britain, France and Spain on the occasion of the observance of human rights in 
Bulgaria. These countries are interested in the goals set by the Bulgarian Muslims. 
According to them, the Turkish minority is unwilling to emigrate, but wishes freedom 
for its religion and to ensure its cultural independence. For the foreign diplomacy 
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taking a stand in support of the Turkish minority would pose a threat to the normal 
course of democratization and reconstruction in Bulgaria. The “Turkish problem” is 
only seen as part of the issue of human rights, but not as an overall problem for the 
internal situation of the country in the recent years.

62.  Express Information № 26 on data in relation to the operational situation at 08:00 
on 20 June 1989, Sofi a, 20 June 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 754, л. 114-123
It continues the implementation of the guidelines to limit and reduce the work for 
acceptance of documents for trips abroad and issuance of passports. Figures about the 
increasing the number of passports issued in all district of the country were submitted. 
The situation in Haskovo District is extremely tensed, where the majority of people 
succumb to the mood of departure to Turkey. The emigration psychosis is also reported 
for the Burgas and Razgrad districts. The information provides data about the attitude 
of a former research associate of Turkish origin from the Institute of Balkan Studies 
to the Bulgarian Academy of Sciences as a person who wants to unite the Turkish 
intelligentsia in Bulgaria. A statistical summary of the data received and passports 
issued on June 19, 1989 is also enclosed to the document.

63.  Information on the situation in the country refl ected in the correspondence in 
relation to the Turkish issue for the period 07 July – 13 July 1989, Sofi a, 14 July 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 761, л. 125-132
At the beginning of the document was specifi ed the trend to reduce the amount of 
outgoing letter to Turkey as of June onwards. The emigration issue dominates in most 
of the letters. It is increased the number of applications for releasing soldiers from 
service in order to emigrate. It is refl ected the attitude of the so-called “traditional 
Bulgarian” towards the departure - compassion and empathy, but there were suspicious 
of new terrorist acts. Increases the fl ow of incoming correspondence, which shares 
the fi rst impressions of the relocation on Turkish land, the attitude of the authorities 
towards newcomers, police questioning and who the Turkish press refl ects the wave of 
emigration. There is signifi cant number of letters with subversive content, but there are 
letters with warnings about future disappointments of the new country and appeals to 
stay in Bulgaria. Migrants are reluctant to destroy their old Bulgarian passports.

64.  Information № 256 of the Deputy Minister of Interior and Head of the Second 
Head Directorate – State Security on comments in relation to trips of Bulgarian 
Muslims to Turkey, Sofi a, 31 July 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, а. е. 761, л. 158-162
Refl ects the attitude of the neighboring countries’ diplomacy in connection with 
the problem with the Muslim population in Bulgaria. The position for multilateral 
cooperation and understanding in the Balkans, settling the dispute between Turkey 
and Bulgaria peacefully and in sympathetic tone are dominant. Albanian Ambassador 
evaluates the change of names a mistake and human tragedy. Ordinary Turkish citizens 
do not care much of the problems of the Bulgarian Muslims, there is even negative 
sentiment towards the arriving people.

65.  Reference of the head of Department 04 to the Sixth Directorate of State Security 
on the operational situation in the country among the Bulgarian Muslims as of 18 
August 1989, Sofi a, 19 August 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М,  ф. 1, оп. 11a, а. е. 762, л. 46-50
According to the document, the emigration psychosis is predominant among the 
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Bulgarian Muslims. Social tensions increase, especially in the Haskovo District. The 
number of mass demonstrations increases in different places with Muslim population. 
The role of informal civic organizations, which help Muslims and advocate for 
the return of the old Turkish - Arabic names is growing. In relation to Turkey, it is 
considered that it managed to handle the rest of the Arab and Muslim world against 
Bulgaria in relation to the problems of the “Turkish minority”. The report suggests 
measures to strengthen the Bulgarian position on the issue as it is necessary to assess 
the advisability of further use of the term “Bulgarian Muslims”. According to the text 
of the document it is inaccurate, because it divides the population by religious lines and 
is welcomed with resentment by the loyal people of these circles.

66.  Information concerning the interests of diplomats from the British Embassy in 
members of the informal groups in Bulgaria, Sofi a, 21 August 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 762, л. 51-53
English diplomats are interested in the work of the independent bodies in Bulgaria. 
Representatives of the Independent Society of Human Rights receive an invitation for a 
meeting with the British Ambassador to the British Embassy in Sofi a. During the meeting 
was discussed the upcoming trial against the group of K. Trentchev, the position of the 
Society  on the “Turkish issue” in the country and the role of the structural change and 
democratic development of Bulgaria.

67.  Reference on the behavior and mood of people with restored names, who returned 
from Turkey, Bulgaria, 26 September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 764, л. 172-176
The document reveals the problems of emigrants who returned to Bulgaria. Most of 
them are trying to settle on their old jobs, but found restraint and coldness. That made 
Muslims to shift to work in construction and agriculture, or general, unskilled jobs in 
the factories. Another problem is the housing - for those who have sold their properties. 
Despite the setbacks experienced in Turkey, they still continue to have Turkish 
nationalist feelings, keep communicating in Turkish and the emigration psychosis has 
not disappeared completely. The efforts of State Security turned to the Muslims who 
returned with operational interesting links in order to reduce the confrontation on 
ethnic and religious lines in the Bulgarian society.

68.  Main guidelines on the counterintelligence work of Second Head Directorate to 
the State Security arising from the statement of the Politburo of the Bulgarian 
Communist Party from 4 September 1989 in relation to the Revival process, Sofi a, 
29 September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 765, л. 59-67
It highlights the consequences of the decisions of the Turkish side of the unilateral 
closure of the border and the introduction of visa restrictions on Bulgarian nationals 
willing to emigrate, thus they were held within the Bulgarian side. Turkey embarked on 
a course to transfer the blame for the situation on the People’s Republic of Bulgaria. 
Another important point is the increase in the number of returning emigrants from 
Turkey. In view of this, State Security felt threatened by the increasing role of the 
Turkish security forces, acting on the Bulgarian territory. Second Directorate to State 
Security comes with a program to support the foreign policy position of the party 
leadership to strengthen the measures against the special services of the enemy, and 
especially intensify the work on creation and development of new informal structures 
in the country, built on a Turkish nationalist basis.
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69.  Information from the Head of Sixth Directorate of State Security on some problems 
in the organization of the redirection, permanent structuring and securing the 
counterintelligence of the descendants of the Bulgarian Muslims, Sofi a, 29 October 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 765, л. 76-82
It refl ects the implementation of Decree № 44 of the Council of Ministers of 11 
September 1989 for redirection of Muslims in different regions of Bulgaria - from the 
Razgrad District to northwestern Bulgaria, Lovech and Sofi a. Often this measure is 
defi ned as inhumane and illegal. Key issues were the poor administration and lack 
of accommodation. The overall assessment of the administrative bodies is that they 
do not have the necessary preparations to reach optimal solution for the migration of 
Bulgarians who profess Islam. It is reported a delay in the operational work among the 
relocated Bulgarian Muslims.

70.  Information № 421 from the Head of the Second Main Directorate of State 
Security about comments by Turkish diplomats on current political issues, Sofi a, 
16 November 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 764, л. 211-212
In relation to the changes in the government and the party’s elite, the Turkish diplomats 
expressed hope for positive developments in the bilateral Bulgarian-Turkish relations in 
the near future.  They are satisfi ed by the sharp decrease in the number of publications 
with negative information about Turkey in the Bulgarian press.

71.  Information for evidence of comments among people with restored names in 
connection with the changes in the country, Sofi a, 21 November 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 763, л. 62-63
According to data of the district directorates of the Ministry of Interior in the country, 
people with restored names animatedly discussing changes in the upper echelons of 
the government. Muslims expect the new government to change their attitude towards 
them, returning the old names, return of those from Turkey to Bulgaria. It reports 
increased correspondence with Turkey, as most of the letters contain demands to return 
to Bulgaria.

72.  Information № 420 from the Deputy Commander of the Intelligence - Border 
Troops on a meeting held on 23 December 1989 in the town of Gotse Delchev, 
Sofi a, 25 December 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 764, л. 260-261
In the afternoon hours of 23 December, there was a meeting held on the square in the 
town of Gotse Delchev. Part of the demands were for restoration of the Turkish - Arab 
names of the Muslim population, recovering the traditional rights and freedoms in 
implementation of rites and rituals and Muslim clothing.

73.  Reference by the Head of the Sofi a City Directorate on an attempt to Christening 
of a newborn with Turkish - Arabic name, Sofi a, 28 December 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 764, л. 282-283
The document is based on a message of 26 December the same year on the Deutsche 
Welle radio for an upcoming christening of a newborn child among the Bulgarian 
Muslims with Turkish-Arab name in the ritual hall located on 15 Vitosha Blvd. On the 
next day, in front of the Blagoevgrad Municipal People’s Council there was a meeting 
of activists of the Committee for National Reconciliation, which, together with the 
father of the child, came and expressed their intentions. They faced some diffi culties on 
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behalf of the administration and then activists of the Club for Glasnost and Perestroika 
and other prominent public fi gures threatened that they will remain in the room until 
the father’s request is not met.

74.  Shorthand report from a meeting between the Minister of Interior and members 
of the leadership of the Collegium of the Ministry of Interior, heads of central 
directorates and secretaries of the Bulgarian Communist Party, held on 29 
December 1989 in the boardroom of the ministry, Sofi a, 2 January 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 11a, a. е. 933, л. 1-8
Inaugural address by the Minister of Interior to his colleagues on the eve of New Year 
holidays. It is underlined that the situation in the country is complicated and there are 
new requirements for future work in order to change the political system in the country. 
It brings the fi ndings of the report compiled by Alexander Lilov regarding the deviations 
and mistakes of the party in relation to the Revival process3. He adheres to his view that 
the responsibility is beard by Todor Zhivkov and his entourage. The personnel located 
in the regions and districts should not bear the responsibility for what has been done 
during the process, even there is already a tendency for the victims to hold responsible 
those who have conducted the party policy.

3 Statement of Alexander Lilov during the national meeting of the Ministry of Interior on 6 January 
convened in pursuance of the decision of the State Council and Council of Ministers of People’s Republic of 
Bulgaria on 29 December 1989. From the Archives of State Security, volume 8 - State Security and the End 
of Totalitarianism. Documentary Collection, S., 2011, document № 27, pages 255-275. 
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ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÈÇÏÎËÇÂÀÍÈÒÅ

ÀÐÕÈÂÍÈ ÔÎÍÄÎÂÅ*1

АКРДОПБГДСРСБНА

 „М“, ф. 1, оп. 11, а. е. 359.
„М“, ф. 1, оп. 11а, а. е. 44, 45, 46, 52, 274, 275, 276, 277, 359, 514, 515, 517, 520, 526, 
527, 751, 752, 753, 754, 755, 761, 762, 763, 764, 765, 933.
„М“, ф. 1, оп. 12, а. е. 762, 765, 773, 803, 815, 816.
„М“, І Р - 18121.
„М“, ІV К - 11673.
„Р“, ф. 1, а. е. 6805, т. 2.
„Р“, ф. 9, оп. 4, а. е. 1116.
„P“, ф. 6997.

∗ „М“ – за документи от фонда на МВР; „Р“ – за документи от НРС.
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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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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀ ÑÚÁÈÒÈßÒÀ

12 юни 1986 г. – Разкрита е дейността на нелегалната организация на Турското 
националноосвободително движение в България (ТНОДБ) с ръководител Меди 
Доганов (Ахмед Доган). Впоследствие Доган е осъден на 10 години лишаване 
от свобода, но след 10 ноември 1989 г. получава амнистия.

31 юли 1986 г. – Опит за извършване на терористичен акт в курортен комплекс 
„Дружба“ (дн. „Св. Св. Константин и Елена“) чрез залагане на взривно 
устройство с часовников механизъм.

декември 1986 г. – в Сидни, Австралия, се провежда световно първенство по вдигане 
на тежести. Българският състезател от турски произход Наим Сюлейманоглу 
печели злато за страната, но веднага след първенството той бяга от България 
в знак на протест с Възродителния процес и насилствената смяна на имената. 
Самият Сюлейманоглу е преименуван на Наум Шаламанов. Впоследствие 
получава турско гражданство. Тогавашният президент на Турция Торгут Йозал 
(1927–1993) го осиновява и щангистът вече се състезава за турската държава.

7 юли 1987 г. – децата Дарин Христов (12 години) и Николай Петков (15 години) са 
отвлечени с кола от трима представители на турското малцинство в България. 
Намерението на похитителите е да ги ползват като заложници за осигуряване 
на бягството им в Турция. Разполагат с 12 бойни гранати, от които взривяват 
три пред хотел „Интернационал“ в курорта Златни пясъци. Похитителите 
заплашват, че ще убият децата, ако не се изпълнят исканията им. Обсадени 
са от органите на реда, но успяват да потеглят по осигурения им коридор към 
границата с Турция. В близост до Странджа попадат в засада, което принуждава 
терористите да взривят колата си, в която се намират взетите за заложници 
деца. Терористите заплащат с живота си, а момчетата остават живи.

16 януари 1988 г. – създава се Независимо дружество за защита на правата на човека 
в България с председател Илия Минев. 

25 април 1988 г. – Върховният съд постановява смъртни присъди на Елин Маджаров 
(Емин Мехмедали), Алцек Чакъров (Абдула Чакър) и Сава Георгиев (Саафет 
Реджеб) за извършването на терористичните актове от 9 март 1985 г. на гара 
Буново и пред хотел „Сливен“ в гр. Сливен. Присъдите са изпълнени четири 
месеца по-късно.

3 ноември 1988 г. – В 65-а аудитория на Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ се създава Клубът за подкрепа на гласността и преустройството в 
България.
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20 май 1989 г. – провежда се първият митинг на българските турци против 
Възродителния процес в с. Пристое, Шуменско. Последват протестни акции и 
в други селища с компактно турско население в страната, които продължават 
до 27 май с. г.

29 май 1989 г. – Тодор Живков излиза с реч, в която обявява, че българските турци 
могат сами да избират своята родина и ако това според тях е Турция, могат да 
напуснат България. Така между май и август 1989 г. започва масово изселване 
на мюсюлмани от страната, известно днес като „голямата екскурзия“. Броят на 
напусналите се равнява на 344 000 души.

21 август 1989 г. – Турция затваря границата си с НРБ. 

29 декември 1989 г. – след пленум на ЦК на БКП се приема решение да се 
отхвърли Възродителният процес като политика и на българските граждани с 
мюсюлманско вероизповедание се дава правото да възстановят имената си.
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CHRONICLE OF EVENTS

12 June 1986 – The activity of the underground organization of the Turkish National 
Liberation Movement in Bulgaria headed by Medi Doganov (Ahmed Dogan) was 
exposed. Dogan was subsequently sentenced to 10 years in prison, but after 10 
November 1989 he was granted an amnesty.

31 July 1986 – An attempt to commit a terrorist act in the Druzhba Resort Complex (now 
called “St. St. Constantine and Helena”) by setting a clockwork explosive device.

December 1986 – in Sydney, Australia was held the World Championship in Weightlifting. 
The Bulgarian player of Turkish origin Naim Suleymanoglu won gold for the country, 
but after the end of the championship he run out of Bulgaria as a protest against the 
Revival process and the forced change of names. Suleymanoglu itself was renamed 
to Naum Shalamanov. Subsequently he obtained a Turkish citizenship. The President 
of Turkey at that time Turgut Ozal (1927–1993) adopted him and the weightlifter 
started to compete for the Turkish state.

7 July 1987 – the two children Darin Hristov (12 years old) and Nikolay Petkov (15 
years old) were carjacked by three members of the Turkish minority in Bulgaria. 
The intention of the kidnappers was to use them as hostages to ensure their escape 
to Turkey. They had 12 combat grenades, three of which detonated in front of 
International Hotel in the Golden Sands resort. The kidnappers threatened to kill 
the children if they do not fulfi ll their requests. They were besieged by the relevant 
authorities, but managed to march down the secured passage to the border with 
Turkey. Near Strandja they felt into an ambush, which forced the terrorists to blow 
up their car with the children used as hostages. The terrorists paid with their lives, 
while the boys remained alive.

16 January 1988 – An independent Society for the Protection of Human Rights in Bulgaria 
chaired by Iliya Minev was established.

25 April 1988 – The Supreme Court ruled death penalties on Elin Madjarov (Emin 
Mehmedali ) Altsek Chakarov (Abdullah Cakir) and Sava Georgiev (Saafet Rejeb 
) for carrying out the terrorist attacks on 9 March 1985 at the Bunovo Train Station 
and in front of the Sliven Hotel in Sliven. The sentences were executed four months 
later.

3 November 1988 – The Club for the Support of Perestroika and Glasnost in Bulgaria was 
formed in the 65th audience of the Sofi a University “St. Kliment Ohridski”.
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20 May 1989 – the fi rst meeting of the Bulgarian Turks against the Revival process was 
held in the village of Pristoe, Shumen.  Subsequently were carried out other protests 
in different regions with compact Turkish population in the country, which continued 
until 27 May of the same year.

29 May 1989 – Todor Zhivkov came up with a speech announcing that the Bulgarian Turks 
are free to choose their country and if they think that country is Turkey, they can 
leave Bulgaria. Therefore, between May and August 1989 began a mass emigration 
of Muslims from the country, now known as the “big trip”. The number of leavers 
was equal to 344 000.

21 August 1989 – Turkey closed its border with the People’s Republic of Bulgaria.

29 December 1989 – after the Plenum of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party, a decision to reject the Revival process as a policy was taken. Therefore, the 
Bulgarian Muslim citizens were given the right to restore their 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
ОбНС – Общински народен съвет
ОР – Оперативен работник
ОРОН – Оперативен работник на обществени начала
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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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