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Въведение
Документалният сборник „Държавна сигурност и вероизповеданията” – част ІІІ – „Протестантска църква и религиозни секти” е издание от поредицата „Из архивите на ДС”. Съставен е изцяло от документи, съхранявани в Централизирания архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Държавна сигурност и вероизповеданията е тема около която винаги ще има дискусия
в общественото пространство и която ще провокира изследователите да търсят нови, неизвестни до този момент факти, с които да бъде обогатено близкото историческо минало,
свързано с духовния живот в България в периода 1944-1991 г.1
Всички вероизповедания и секти от една страна и държавната власт в Народна република
България от друга, имат свои особени взаимоотношения, които се формират на базата на
конституциите от 1947 г. и 1971 г., на Закона за изповеданията2 от 1949 г. и от влиянието
на Държавна сигурност. Основният посредник и свързващ елемент във взаимоотношенията
между религиозните общности и държавата е Дирекцията по изповеданията, която в различни моменти от разглеждания период преминава от Министерство на външните работи към
Министерски съвет и обратно в зависимост от ролята, която трябва да изиграе в решаването
на даден въпрос. Разбира се тези взаимоотношения са добре следени от Държавна сигурност, която в повечето случаи се оказва на точното място и време.
При подредбата на документите е използван тематично-хронологическият подход. Тематично те са обособени в две глави, като всяка една е разделена на няколко подтеми.
Първата глава от сборника включва общи документи, отнасящи се за протестантските деноминации, „Славянска мисия”, „Мисия за евангелизиране комунистическите страни”, „Божия църква”, „Адвентисти от седмия ден”, „Адвентисти-реформатори”, „Баптисти”, „Конгрешани”, „Методисти”, „Петдесятна църква” и „Тинчевисти”.
Втората глава от сборника включва документи, отнасящи се за различните секти и религиозни деноминации като: „Бяло братство – Дъновисти”, „Устабашев”, „Библията говори”,
ИСКОН3, „Йеховисти”, „Роза-кръст”, „Мормони” и други.
Напълно логично след 9 септември 1944 г. на евангелските деноминации започва да се
гледа като на проводници на западното влияние, а на пасторите и миряните като агенти на чужди разузнавания. Така в доклад за извършената работа по евангелски секти от август 1946 г.
се споменава, че aмериканското разузнаване в България отдава голямо значение на евангелските деноминации. „Американското разузнаване използва в разузнавателната си служба
евангелските деноминации по следния начин: за усилена пропаганда всред евангелистите на
американизма, провеждана най-старателно, редовно от пасторите на тези църкви, които
са реакционно настроени спрямо отечественофронтовската власт и по-специално спрямо
комунистите. Пастирите, които в мнозинството си са английски и американски възпитаници и привърженици невинно, а някои и много злостно говорят в религиозните си беседи за
борба против неверниците за борба против тези, които властват с насилие, кръв, терор
и носят нещастие и мрак. В проповедите пастирите обявяват кръстоносен поход против
социализма, обединявайки всичко реакционно на религиозна основа.” Отчита се, че идейно
1

2
3

В тази обширна тема могат се очертават няколко тематични кръга, които ще бъдат обособени в отделни документални сборници от
поредицата „Из архива на ДС, а именно: „ДС и вероизповеданията – част І – Българска православна църква”; „ДС и вероизповеданията
– част ІІ – Мюсюлманско изповедание и Католическа църква в България” и „ДС и вероизповеданията – част ІІІ – Протестантска църква
и религиозни секти”.
Действал до декември 2002 г., отменен от новия Закон за вероизповеданията.
Международно общество за Кришна-съзнание от английски International Society for Krishna Consciousness
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и ръководно евангелските деноминации, до скоро са били под германски борд на управление, след което официално преминават под американски. С това цялото им съществуване
и дейност е в ръцете на американското разузнаване. В доклада се акцентира, че службата
(Държавна сигурност) се е добрала до положителни сведения, че всички пастори и отделни
ръководители на „американските секти” са ревностни агенти на американското разузнаване, проводници на американската пропаганда сред евангелистите и „отлични събирачи на
сведения от различно естество”. От проучванията и наблюденията е ясно, че американското
разузнаване обръща сериозно внимание на младежките организации, от които евентуално
могат да бъдат завербувани техните бъдещи агенти. Преценката на оперативния работник,
отговарящ за евангелските секти е, че сектора не е добре разработен. Сътрудниците, които
Държавна сигурност има са много малко и слаби. Агентурно-оперативната работа е отчетена
като слаба. От извършените наблюдения и придобитите впечатления оперативният работник
предлага комплекс от мероприятия по бъдещата работа. Да бъде командировано служебно
лице в Mинистерство на външните работи и изповеданията, което да следи от близо административно-политическия развой на евангелските деноминации; да се вербуват сътрудници
– пастори; да се централизира работата по тази линия в страната и да се оказва помощ. Да
се вземат мерки за ограничаване на разложителната дейност и пропаганда, което може да
стане с неотпускане на хартия за отпечатване на религиозните им „отрепки”; ограничаване
на пътуванията; по-сериозна цензура на в. „Зорница”; ограничаване на неделните училища
(Вж. Документ № 4 от сборника).
В информационна сводка от май 1948 г. се споменава, че пропагандата от страна на евангелистите се води по един фин начин. Чуждото разузнаване, респективно англо-американското
използва по всякакъв начин евангелските мисионери и пастори в изграждането на шпионски
мрежи във военния, политическия и културни отрасли в страните където е разпространен
евангелизма (Вж. Документ № 9 от сборника).
При положение, че нееднократно в документите на Държавна сигурност е загатвано за
„шпионската и пропагандна дейност” на пасторите, изглежда напълно нормално да се започне настъпателна работа срещу тях. В предложение за реализация на разработката на евангелските пастори, уличени в провеждане на валутно-доларова афера и противонародна шпионска дейност от 20 юли 1948 г. се предвижда да бъдат задържани пастори, влизащи във Върховния съвет на евангелистите, които са развивали противонародна шпионска дейност, изразяваща се в даване на сведения на чужди мисии за военно, политическо и друго състояние
на Народна република България. Задържани са петнадесет души пастори, които са обвинени
в: „образуване на разузнавателна мрежа в полза на чужда държава”; „разпространяване
на зловредни слухове и клевети”; „извършване на валутни спекулации”. В предложението за
приключване на следствено дело от 5 януари 1949 г. се предвижда организирането на един
централен публичен процес с участието на около двадесет души от ръководствата на сектите
и състава на Върховния съвет на Обединените eвангелски църкви. Освен централния процес
следва да бъдат организирани и четири процеса по линия на отделните секти, в които да бъдат разобличени и осъдени второстепенните деятели. Набелязани са лицата, които да бъдат
включени в централния процес (Вж. Документ № 18 от сборника). С Присъда № 118 от 8
март 1949 г. срещу eвангелските пастори са наложени четири доживотни присъди; четири
присъди по петнадесет години лишаване от свобода; три – на десет години и други с различна продължителност (Вж. Документ № 26 от DVD).
В справка за религиозната и вражеска дейност по линия на протестантското духовенство
и секти от май 1955 г. е констатирано, че обектите, които са на разработка за активна религиозна дейност са: „фанатици в своите религиозни убеждения и водят религиозно-вражеска
дейност и пропаганда против народната власт”. Отчита се, че агентурата, с която се разработват обектите не се ползва с доверие пред тях, вследствие на което сътрудническия апарат
по тази линия не е в състояние да осигури цялостна разработка и наблюдение. В документа е
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отчетено, че след 9 септември 1944 г. евангелските църкви възприемат открит курс на непримирима борба срещу народната власт. Ръководени и вдъхновявани от империалистическите
разузнавания те създават църковна федерация „Обединена eвангелска цъква”, представляваща организиран антикомунистически блок за отпор на народната власт (Вж. Документ №
28 от сборника).
Важен момент в съществуването на протестантските църкви в страната е тяхната регистрация съгласно чл. 16 от закона за изповеданията, според който: „Централните ръководни
органи на изповеданията са длъжни да се регистрират при Министерството на външните
работи, а ръководните органи на местните поделения – при местните народни съвети, с
поименно обозначение всички членове на същите ръководни органи”. Макар с няколкогодишно забавяне в края на 1962 г. Комитетът по църковните въпроси, съвместно с отдел „Народни
съвети” при Министерски съвет издава инструкция за регистрацията на протестантските
секти и верската общност „Бяло братство” – дъновисти.
С окръжно до всички управления на МВР в страната от 18 януари 1963 г. се споменава за
регистрацията на религиозни секти. С документа се информира, че Комитета по изповеданията при Министерство на външните работи и отдел „Народни съвети” към Министерски
съвет са излезли с окръжно, в което се дават указания за извършване на регистрация на религиозните секти. Предупреждава се, че са възможни опити за измама, а при установяване
на такава своевременно да се вземат мерки (Вж. Документ № 30 от сборника). Чрез обяснителна записка относно окончателното провеждане на регистрацията на протестантските
секти се дава информация за това как ще премине пререгистрацията. Упоменава се, че тези,
които не са утвърдени в бъдеше не могат да съществуват като църковни организации (Вж.
Документ № 32 от сборника).
В справка от 1972-1973 г. за изпълнение на решенията на Секретариата на ЦК на БКП от
24 януари 1967 г., отнасящи се за по-нататъшното подобряване на работата за атеистическото възпитание на трудещите се и решенията на ръководството на МВР за организиране борбата срещу идеологическото проникване на противника, пресичане и компрометиране каналите и дейността на задграничните религиозни централи и организация работещи срещу
Народна република България са предприети мероприятия. Целта на тези мероприятия е да
изяснят замислите, формите на работа, каналите за проникване и техните връзки в страната.
В резултат на това са задържани, разследвани, разобличени чрез пресата и изгонени от страната мисионери, конфискувани са леките им коли и голямо количество различна религиозна
литература, внесена по нелегален път. Наред с мероприятията по задграничните централи и
мисионери са проведени и такива по техните връзки в страната. На по-активните духовници се провеждат мероприятия за компрометиране и дискредитиране пред вярващите, други
са разобличавани в пресата, а трети предавани на съд или изселвани. За ограничаване и
занижаване дейността на религията са обсъждани и провеждани съвместни мероприятия с
градските комитети на Kомсомола, домът на атеиста, отдела за агитация и пропаганда при
ЦК на БКП. Постигнати са някои добри резултати във вербовката на сътрудници от средите
на висшето духовенство и ръководството на сектите. Независимо от постигнатите известни
резултати в борбата срещу подривната враждебна дейност на „противника и неговите сподвижници в страната” по линия на религиозните общности се отбелязва, че състоянието на
работата не отговаря на изискванията. В тази връзка все още не се плануват и провеждат
по-респективни, настъпателни мероприятия, както в центъра, така и в окръзите за успешно
проникване в централите на противника и разкриване на техните планове и замисли с оглед
по-ефикасното пресичане на дейността им. Съществен недостатък в работата на Държавна
сигурност е, че не всякога и своевременно се реагира на сигналите. На засилената дейност
на църквите в страната и техните централи на Запад не се дава достатъчен отпор и ограничения, особено по линия на административните органи. В това отношение крайно недостатъчни са мерките провеждани от Комитета по религиозните въпроси. Народните съвети
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по места не се чувстват власти по отношение религиозната дейност. На религията като по
„особен въпрос” в много случай народните съвети изчакват инициативата от горе. Счита се,
че Комитета по религиозните въпроси имащ за задача да провежда линията на партията и
властта сред църквите е единствения най-правилно ориентиран и компетентен орган по тези
въпроси. Инициативата и помощта на този комитет в повечето случаи се изразява в изясняване „накърнените интереси” на църквите или противодействия на мероприятия насочени
към занижаване на религиозната дейност. Недостатъчно последователна и активна е идейно-политическата антирелигиозна и възпитателна работа на институтите и организациите,
които следва да се занимават с този вид дейност. Не се изпълняват решенията на ЦК на БКП
за атеистическо възпитание на трудещите се (Вж. Документ № 42 от сборника).
В доклад за по-характерни прояви сред религиозните секти на територията на Великотърновски окръг от 14 март 1979 г. се отбелязва, че „религиозната дейност и враждебните
прояви по тази линия се намират в тясна връзка с провежданата идеологическа диверсия”. Споменава се, че по настояване на Държавна сигурност Окръжният народен съвет е
отхвърлил регистрацията на секти, които въпреки това продължават да работят и развиват
религиозна дейност. Като причина за разширяване на своята дейност се посочва: естествен
прираст на вярващите; миграция на населението; привличане на нови членове, включително
и такива със здравословни проблеми. „Характерна и пословична е тяхната упоритост и
фанатизъм в привличането и налагането на убежденията си върху родственици. Тяхната
тактика е борба до край за спечелването и фанатизирането на всеки близък и набелязан
кандидат. Те работят върху малко хора, но действат упорито, индивидуално и групово с
всички средства. По този начин членовете на сектите, макар и трудно, стават предимно
цели семейства”. В доклада се отбелязва, че при „провеждането на религиозна дейност от
сектите има елементи на престъпност и незаконност. Те се изразяват главно в това, че
работят на конспиративна основа, събират средства, търсят, набавят, размножават и
разпространяват инкриминирана литература.”. Информира се, че „религиозните секти в
окръга под ръководството на пасторите и активистите подпомагани морално и материално от задграничните централи, активизират дейността си за спечелване съзнанието на
още неукрепнали млади хора. Подържат вредна психоза и създават смут” (Вж. Документ
№ 50 от сборника).
В доклад за извършена проверка при Окръжно управление на МВР – Бургас по линия на
реакционно духовенство се констатира, че основните направления в стратегията на задграничните религиозни реакционни организации е провеждане на подривна идеологическа диверсия срещу Народна република България. Основна задача на „Световен съвет на църквите”; „Ватикана”; „Славянска религиозна мисия”; „Подмолен евангелизъм” и „Мисия за
евангелизиране на комунистическите страни” е разширяване влиянието на религията сред
народа с цел „тровене съзнанието им и отклоняване от борбата за социална справедливост и мир”.4
В справка за оперативната обстановка по линия на отдел 03, управление 06 – ДС от май
1982 г. се упоменава, че религиозните секти в България водят началото на своето съществуване в страната от края на ХIХ век. Основани са от западни религиозни централи, главно
американски мисионери, като техни филиали с оглед оказване на политическо влияние в
полза на западните страни. Сектите в Народна република България имат 161 молитвени домове, обслужвани от 150 пастори и проповедници и около 18000 вярващи. Признати от Закона за изповеданията и в положение на търпимост (нямат юридически права) са сектите:
„Петдесятници”, „Адвентисти от седмия ден”, „Конгрешани”, „Баптисти”, „Методисти” и
„Бяло братство” – дъновисти. Освен тях незаконно съществуват сектите „Адвентисти-реформатори”, „Свидетели на Йехова”, „Тинчевисти” и други, които са поставени извън закона и дейността им е забранена. Протестантските секти в страната са на самоиздръжка.
4

АКРДОПБДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 17-24
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Повечето от тях набират средствата си от дарения на вярващите по формата на „дискос”5.
Само Адвентистите от седмия ден и Адвентистите-реформатори събират от вярващите „десятък”. Всички секти са добре обезпечени материално и имат големи приходи, които им
дават възможност да изплащат добри възнаграждения на служителите си. Характерно за
сектите е тяхната активна религиозна дейност и обработка за привличане на младежи за
членове на различните религиозни общности. За тази цел осъвременяват и модернизират
методите и формите на работа, като организират младежки служби за изучаване на библията,
туристически излети, екскурзии и др. Отчетено е, че през последните години се забелязва
активизиране на протестантските секти под влияние на западните реакционни религиозни
централи като: „Славянска мисия”, „Мисия за евангелизиране на комунистическите страни”,
„Международна федерация на свободните евангелски църкви”’ „Операция мобилизация” ,
„Йеховистки център – Бруклин” и др. Задграничните централи ползват възможностите на
разширения международен туристически, културен обмен, като изпращат в страната техни
емисари, големи количества религиозна и друга пропагандна литература, парични средства,
покани за следване или гостуване в техни богословски институти и училища.6
В отчет за изпълнение на съвместния план на управление 06 – ДС с КГБ и другите братски
органи за сигурност за 1983 г. се споменава, че продължава да се наблюдава все по-засилена
дейност на задграничните религиозни централи за проникване, оказване на влияние и активизиране на религиозните общности в страната. За оказване на идеологическо въздействие
върху български граждани се ползва международния туристически обмен, средствата за масова информация и др. Чрез тях под прикритието на религията се прокарват идеи, насочени
към подбуждане на вярващите в страната към антиобществени прояви. Отправят се искания
за свободно разпространение на религиозна литература, внасяна от Запад, за въвеждане на
религиозно обучение в училищата и религиозни предавания по радиото и телевизията.7
Освен документи за протестантските църкви в сборника място намират и чисто български, религиозно-философски течения като това на „Бяло братство – дъновисти”. След 9 септември 1944 г. Бялото братство –дъновисти продължава да води организационен живот, а
Държавна сигурност отбелязва: „ Религиозната дейност на сектата се изразява в разпространяването на религиозна литература, концерти, привличане на нови членове и др. Общия брой на членовете на сектата не надминава 5000 души”8 (Вж. Документ № 130 от
сборника). Натиска над бялото братство е най-осезаем през 1957 г., когато след утвърдено
предложение на Главния прокурор на републиката е проведен обиск в помещенията, принадлежащи на дъновистите, както и в домовете на известни и активни техни представители в
цялата страна. Целта на органите е да се изземе цялата инкриминирана литература и такава
с автор Петър Дънов, да се изземат всички пишещи машини, циклостили и други използвани
за размножаване на учението (Вж. Документ № 133 от сборника). В документ от 1958 г. се
отбелязва, че дори след изземането на голяма част от литературата, все още има такава, която
подлежи на конфискуване. Отчетено е, че сектата провежда официална религиозна и открита или прикрита вражеска дейност. Официалната религиозна дейност се изразява главно в
изнасяне на беседи, разпространяване на „дъновистка” литература, изнасяне на концерти,
организиране на излети. За откритата антинародна дейност се информира, че е вражеска
пропаганда – предричане края на народната власт, започване на световна война и др. (Вж.
Документ № 140 от сборника). В справка за проведената финансова ревизия се разбира, че
тя е инициирана по предложение на Държавна сигурност. От изнесените факти от ревизията
се предлага да се предадат на съд лица, имащи отношение към финансите на дъновистите, да
се конфискуват недвижимите имоти, които са собственост на бялото братство, да се публикува в печата „престъпната дейност на ръководителите на сектата”, да се започне компроме5
6
7
8

Метално блюдо/поднос, което се използва в църква за освещаване на хляб по време на литургия или за събиране на парични подаяния
от богомолци.
АКРДОПБДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 169, л. 1-11
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 1534, л. 55-73
В по-късен документ на Държавна сигурност бройката е коригирана на 3000 души.
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тиране на ръководството им (Вж. Документ № 142 от сборника). Въпреки оказвания натиск „Бялото братство – дъновисти” продължава да съществува и провежда свой религиозни
събори. Пример за това е организиран събор през 1974 г. в околностите на гр. Айтос, въпреки
забраната за неговото провеждане от страна на местните органи на държавната власт (Вж.
Документ № 145 от сборника).
***
Използваните документи в сборника са от архива на Министерство на вътрешните работи
(АКРДОПБГДСРСБНА – М) и от архива на Национална разузнавателна служба (АКРДОПБГДСРСБНА – Р). Документите от МВР са от фонд 1 – Секретариат, от фонд 2 – съхраняващ документи на Второ главно управление (контраразузнаване), от фонд 13 – документи
на бившето III управление – ДС за борба с вътрешната контрареволюция, от фонд 22 – документи на VІ управление на ДС за борба срещу идеологическата диверсия, контрареволюционни, националистически и други противодържавни прояви в страната, както и литерни
дела, разработки и документи от историческия архив от центъра и от областните дирекции.
Документите от НРС (ПГУ-ДС) са от фонд 4 – литерни дела, водени по отчета на ПГУ-ДС,
както и т. нар. неархивирани литерни дела9.
Документите в сборника са 155 на брой, а включените в разширения електронен вариант
(DVD) – са 248, като подборът е направен от над 490 архивни единици и от над 40 литерни
дела, повечето от тях многотомни.
Списъкът на документите следва оригиналните им заглавия. Към всяко заглавие има кратка анотация и описание на исковите данни на документа. Когато няма дата върху документа,
поставената в квадратни скоби датировка е съобразена със съседните документи или с други
източници, отнасящи се до разглежданото историческо събитие.
В изпълнение изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в документите в които се съдържа информация
за трети лица, тя е заличена.
Научно-справочният апарат на изданието включва: списък на срещаните съкращения и
списък на използваните фондове и архивни единици.
КРДОПБГДСРСБНА
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Това са дела водени по отчета на Първо главно управление на Държавна сигурност, които имат само регистрационен номер, но не и
архивен номер.
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Introduction
The documentary collection ‘State Security and Religions’ – Part III – ‘Protestant Church and
religious sects’ is a volume of the sequence ‘From the archives of State Security’. It consists entirely
of documents, kept in the Centralized Archive of the Committee for Disclosing the Documents and
Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of
the Bulgarian National Army.
State Security and religions is a theme which will always be debated in public and will always
provoke researchers to seek new, unknown facts, which will enrich the recent historical past
connected with the clergy in Bulgaria in the period 1944-1991.1
All religions and sects on the one hand, and the people’s power on the other hand, has their
own specific relations established on the basis of the constitutions from 1947 and 1971, the Law
on religious denominations2 dated 1949 and the influence of the State Security. The main mediator
and connecting element in the relations between the religious communities and the state is the
Religious Denominations Directorate, which at various points of the period under consideration
passes from the Ministry of Foreign Affairs to the Council of Ministers and vice versa, depending
on the role it has to play in solving a given issue. Of course, these relationships are well monitored
by the State Security, which in most cases is at the right place and time.
The chronological approach is used in the arrangement of the documents. They are thematically
divided into two chapters, and each one of them is separated into several subtopics. The first
chapter of the collection includes general papers on Protestant denominations, the Slavic Mission,
the Mission to evangelize the communist countries, the Church of God, Seventh-day Adventists,
the Adventists - Reformers, the Baptists, the Congregational Church, the Methodist Church, the
Pentecostal Church, and the Tinchevists.
The second chapter of the collection includes papers referring to the different sects and religious
denominations such as: The White Brotherhood – Danovitsts, Ustabashev, The Bible Speaks,
ISKCON3, the Jehovists, the Rose Cross, the Mormons and others.
It is quite logical that after September 9, 1944 the Evangelical denominations began to be seen as
conductors of Western influence, and pastors and laymen - as agents of foreign intelligence. Thus, in
a report on the work on Evangelical sects of August 1946 it is mentioned that American intelligence
in Bulgaria attaches great importance to Evangelical denominations. ‘The American Intelligence
uses the Evangelical denominations in its intelligence service the following way: for increased
propaganda amongst the Evangelists of Americanism, carried out most diligently, regularly by
the pastors of these churches, who are reactionary to the Fatherland Front, and in particular
to the Communists. The pastors, who are mostly English and American alumni and adherents,
innocently, and some of them and very badly, speak in their religious talks about the fight against
the irreligious, fight against those who rule with violence, blood, terror and bring misfortune and
darkness. In the sermons the pastors proclaim a crusade against socialism, uniting everything
reactional on a religious basis.’ It is reported that ideologically and managerially, the Gospel
denominations were until recently under the German governing board and then officially passed
1
2
3

In this broad topic, several thematic circles can be outlined and they will be divided into separate documentary collections from the series
‘From the archives of the State Security’, namely: ‘SS and religions - Part I - Bulgarian Orthodox Church’; ‘SS and Religions - Part II - Muslim
Religion and the Catholic Church in Bulgaria’ and ‘SS and religions - Part III - Protestant Church and Religious Sects’.
Into force until December 2002 г, repealed by the new Law on religious denominations.
Society for Krishna Consciousness
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under American one. Thus, all their existence and activity is in the hands of the US intelligence.
The report emphasizes that the State Security Service has found positive evidence that all pastors
and individual leaders of the American Sects are zealous agents of the US intelligence, conductors
of the American propaganda among the evangelicals, and ‘excellent intelligence collectors of
different nature’. Based on the surveys and observations, it is clear that US intelligence pays close
attention to youth organizations from which prospective agents may eventually be recruited. The
opinion of the operative worker responsible for the Evangelical sects is that the sector is not well
developed. State Security’s collaborators are very weak and small in number. The operational
activities of agents have been reported as poor. From the observations made and the impressions
obtained, the operative worker offers a set of activities for future work. An operative worker is to be
commissioned to the Ministry of Foreign Affairs and Religions to closely monitor the administrative
and political development of Evangelical denominations; collaborators to be recruited - pastors; to
centralize the activities throughout the country and help to be provided. Measures are to be taken
with regard to the restriction of the dissemination activity and propaganda, which can be done by
not releasing paper to print their religious ‘scum’; restricting travels; more serious censorship of the
newspaper ‘Zornitsa’; limiting Sunday schools (See Document No 4 of the Collection).
In an information bulletin of May 1948, it is mentioned that the propaganda by the Evangelists
is conducted in a very subtle way. Foreign intelligence, the Anglo-American respectively, uses
Evangelical missionaries and pastors to build spy networks in the military, political, and cultural
sectors in countries where the Evangelism is spared (see Document No 9 of the Collection).
Given the fact that repeatedly in State Security documents, implications are made on the spy
and propaganda activity of the pastors, it seems perfectly normal to start offensive activities against
them. In a proposal for the realization of the development of Evangelical pastors who have been
implicated in a currency-dollar affair and anti-popular spy activity of July 20, 1948, it is planned to
detain those pastors entering the Supreme Council of Evangelists who have developed anti-national
spy activity, and have informed foreign missions on the military and political status of the People’s
Republic of Bulgaria. Fifteen pastors have been detained, accused of ‘forming an intelligence
network for the benefit of a foreign country’; ‘spreading malicious rumours and slander’; ‘making
currency speculation’. The proposal for the closure of an investigative case of 5 January 1949
provides for the organization of a central public process with the participation of about twenty
leaders of sects and the composition of the Supreme Council of the United Evangelical Churches.
In addition to the central process, four separate sect processes should be organized in which the
secondary actors are exposed and convicted. The persons to be included in the central process are
identified as well (See Document No 18 of the Collection). By virtue of Sentence No 118 dated
8 March 1949, four life sentences are imposed against the Evangelical pastors; four sentences of
fifteen years’ imprisonment; three – of ten years’ imprisonment, and others of varying lengths (See
DVD Document No 26).
In a reference to the religious and hostile activity of the Protestant clergy and sects of May 1955,
it was found that the objects which are in development for active religious activity are: ‘fanatics
in their religious convictions and lead religious and hostile activity and propaganda against the
People’s Power’. It is reported that the agents used for developing the objects are not trusted by
them, as a result of which the collaborative apparatus in this respect is not able to provide complete
development and monitoring. It is recorded in the document that after September 9, 1944, the
Evangelical churches adopted an open course of irreconcilable struggle against the people’s power.
Led by and inspired by imperialist intelligence, they create the ‘United Evangelical Church’, which
is an organized anti-communist bloc for resistance of the people’s power (see Document No 28 of
the Collection).
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An important moment in the existence of Protestant churches in the country is their registration
under Art. 16 of the Law on Religious Denominations, according to which: ‘The central governing
bodies of religious denominations are obliged to register at the Ministry of Foreign Affairs, and
the governing bodies of the local divisions - at the local people’s councils, with the names of all the
members of the same governing bodies’. In spite of the delay of several years, at the end of 1962,
the Committee on Church Affairs, together with the People’s Councils Department at the Council of
Ministers, issue an instruction for the registration of the Protestant sects and the White Brotherhood
community, the Danovists.
Through a circular letter to all headquarters of the Ministry of Interior in the country dated
18 January 1963, the registration of religious sects is mentioned. The document informs that the
Religious Affairs Committee at the Ministry of Foreign Affairs and the People’s Councils Department
at the Council of Ministers have come out with a circular letter, which provides instructions for the
registration of the religious sects. It is warned that fraud attempts are possible and, when such ones
are established, timely actions are to be taken (see Document No 30 of the Collection). Through an
explanatory note on the final registration of the Protestant sects, information is given on how the reregistration will take place. It is mentioned that those who are not approved, cannot exist as church
organizations in the future (see Document No 32 of the Collection).
In a 1972-1973 report on the implementation of the decisions of the Secretariat of the Central
Committee of the Bulgarian Communist Party dated 24 January 1967 concerning the further
improvement of the atheist work of the working people and the decisions of the Ministry of
Interior management to organize the fight against the ideological penetration of the enemy, the
crossing and compromising of the channels and the activities of the overseas religious centres and
organizations operating against the People’s Republic of Bulgaria, actions have been undertaken.
The purpose of these actions is to clarify the concepts, the forms of work, the channels of
penetration and their links in the country. As a result, those who are investigated, expelled by
the press, and missionaries expelled from the country are detained with their cars and a large
number of different religious literature that were brought illegally - confiscated. Together with the
events of the overseas headquarters and missionaries, there have also been such ones conducted
with regard to their contact persons in the country. The more active clergymen are involved in
measures to be compromised and discredited in front of the believers, others are exposed in the
press, and others are being sued or deported. In order to limit and reduce the activity of religion,
joint events are discussed and conducted with the Komsomol Town Committees, the Atheist’s
Home, the Agitation and Propaganda Department at the CC of the BCP. Some good results are
achieved in the recruitment of collaborators from the clergy and the leadership of the sects.
Regardless of what has been achieved in the fight against the hostile activity of the ‘enemy and
its accomplices in the country’, the religious community notes that the state of activities does not
correspond the requirements. No more relevant offensive actions are not planned and conducted
in this respect, in the center and in the districts to successfully penetrate the enemy’s headquarters
and to uncover their plans and intentions in order to more effectively intercept their activities.
A significant drawback in the activity of State Security is that it does not always and promptly
respond to alerts. Insufficient resistance and limitations are rendered to the enhanced activity of
churches in the country and their headquarters in the West, especially through the administrative
authorities. In this respect, the measures taken by the Committee on Religious Affairs are
extremely inadequate. Local councils do not feel authoritative in respect of religious activity.
Religion as a ‘special issue’ in many cases the People’s Councils await initiative from above. It
is believed that the Committee on Religious Affairs, which has the task to comply with the rules
and norms of the party and the power of the churches, is the only body with the most correct
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and competent authority in these matters. The initiative and the assistance of this committee is
in most cases to clarify the ‘broken interests’ of the churches or to counteract actions aimed at
lowering religious activity. The conceptual and political anti-religious and educational work of
the institutes and organizations that should be engaged in this type of activity is insufficiently
consistent and active. The decisions of the Central Committee of the Bulgarian Communist
Party for atheistic education of the working people are fulfilled (see Document No 42 of the
Collection).
A report on more characteristic manifestations among religious sects in the territory of
the Veliko Turnovo region of March 14, 1979, it is noted that ‘religious activity and hostile
manifestations along in this respect, are in close connection with the ideological diversion’. It
is mentioned that, at the request of the State Security, the Regional People’s Council rejected
the registration of sects, which nevertheless continue to work and develop religious activity.
The reason for expanding its activity the following is stated: natural growth of believers;
migration of population; attracting new members, including those with health problems. ‘Their
perseverance and fanaticism is characteristic and proverbial in attracting and imposing their
beliefs on relatives. Their tactics is a struggle to end to win and fanaticise every close persons
and targeted candidate. They work on a few people, but they act hard, individually, and in groups
by all means. In this way members of the sects, though difficult, become mostly whole families.’
The report notes that ‘religious activities by the sects include elements of crime and illegality.
They consist mainly of working on a conspiracy basis, collecting money, seeking, acquiring,
reproducing and distributing incriminated literature.’ It is reported that ‘the religious sects in the
county under the leadership of pastors and activists assisted morally and materially by overseas
headquarters, intensify their activity to gain the awareness of still unassimilated young people.
They keep harmful psychosis and create turmoil.’ (See Document No 50 of the Collection)
In a report on the check carried out at the Regional Office of the Ministry of Interior - Burgas
regarding the reactionary clergy, it was found that the main directions of the strategy of the
overseas religious reaction organizations was the subversive ideological diversion against
the People’s Republic of Bulgaria. The main task of the ‘World Council of Churches’; ‘The
Vatican’; ‘Slavic Religious Mission; ‘Surreptitious Evangelism’ and ‘Mission to Evangelize the
Communist Countries’ is to expand the influence of religion among the people in order to ‘crush
their consciousness and deviate them from the struggle for social justice and peace.’4
In a reference regarding the operational situation under the department 03, management 06
– State Security dated May 1982, it is mentioned that the religious sects in Bulgaria begin their
existence in the country since the end of the nineteenth century. They are founded by Western
religious centres, mostly American missionaries, as their affiliates with a view to exert political
influence in favour of the Western countries. The sects in the People’s Republic of Bulgaria have
161 prayer homes, served by 150 pastors and preachers, and about 18,000 believers. Recognized
by the Law on religious denominations and in a state of tolerance (no legal rights) are the sects:
The Pentecostal Church, the Seventh-day Adventists, the Congregational Church, the Baptists,
the Methodists, and the White Brotherhood. In addition to these, the Adventists-Reformers, the
Jehovah’s Witnesses, the Tinchevists, and others exist illegally and their activities are forbidden.
The Protestant sects in the country are self-funded. Most of them raise funds from donations
in the form of a ‘collecting-plate’.5 Only the Seventh-day Adventists and the AdventistsReformers collect ‘tithe‘ from the believers. All sects are well-funded and have high incomes
that give them the opportunity to pay good wages to their employees. Characteristic of the sects
4
5

АКРДОПБДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 17-24
A metal dish / tray that is used in a church to consecrate bread during liturgy or to collect cash handouts by worshipers.
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is their active religious activity and to pursuit young people to become members of various
religious communities. To this end, they bring up-to-date and modernize methods and forms of
operation by organizing youth services for studying the Bible, tourist trips, excursions, etc. It
has been reported that in recent years, the activation of the Protestant sects under the influence
of the western reactionary religious centres, such as the ‘The Slavic Mission’, ‘The Mission
to evangelize the communist countries’, ‘The International Federation of Free Evangelical
Churches’, ‘Operation Mobilization’ ‘The Jehovah’s Center – Brooklyn’ and others. The crossborder centres use the possibilities of the expanded international tourist and cultural exchange
by sending their emissaries, large amounts of religious and other propaganda literature, cash,
invitations to attend or visit their institutes and schools of theology.6
In a report on the implementation of the joint plan of Office VI – State Security with the KGB
and the other fraternal security authorities for 1983 it is mentioned that there is still increasing
activity of the overseas religious centres for penetration, influence and activation of the religious
communities in the country. The international tourist exchange, the mass media, etc., are used for
rendering an ideological impact on Bulgarian citizens. Through them, under the guise of religion,
ideas are being directed to incite religious people in the country to anti-social events. There
are requests for the free circulation of religious literature from the West to introduce religious
education in schools and religious broadcasts on the radio and the television.7
Apart from documents about the Protestant churches, there are also purely Bulgarian,
religious-philosophical trends like the ‘White Brotherhood – the Danovists’. After September 9,
1944, the ‘White Brotherhood - the Danovists’ continues to lead an organizational life, and the
State Security points out: ‘The religious activity of the sect is expressed in the dissemination of
religious literature, concerts, attracting new members, etc. The total number of members of the
sect does not exceed 5000 people’8 (See Document No 130 of the Collection). The pressure over
the ‘White Brotherhood’ is most noticeable in 1957 when, after an approved proposal by the
Chief Prosecutor of the Republic, a search was made in the premises belonging to the Danovists,
as well as in the homes of their famous and active representatives throughout the country. The
purpose of the authorities is to seize all incriminated literature, including those written by Peter
Danov, to seize all types of typewriters, cyclostyles, and others used to reproduce the doctrine
(see Document 133 of the Collection). In a document of 1958 it is noted that even after the
seizure of a great number of literature, there is still one to be confiscated. It is reported that the
sect holds an official religious and open or disguised enemy activity. The official religious activity
consists mainly of speaking, distributing ‘Danov’s’ literature, performing concerts, organizing
outings. The open anti-popular activity is reported to be hostile propaganda - predicting the end
of the people’s rule, starting a world war, and so on. (See Document No 140 of the Collection).
From a report about the financial audit carried out it is understood that it was initiated based on
a proposal of the State Security. From the excerpted facts of the revision, it is proposed to be
brought to court persons dealing with the finances of the Danovists, to confiscate the real estate
owned by the ‘White Brotherhood’, to publish the ‘criminal activity of the heads of the sect’ in
the press, to begin to compromise their leadership (see Document No 142 of the Collection).
Despite the pressure exerted, the ‘White Brotherhood – the Danovists’, continues to exist and
carries out their own religious convocation. Indicative of this is the one organized in 1974 in the
region of Aitos, despite the ban on its conduct by the local authorities of the state power (See
Document No 145 of the Collection).
6
7
8

АКРДОПБДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а. е. 169, л. 1-11
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 1534, л. 55-73
In a State Security document late on, the number is corrected to 3000 people.
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The documents used in the collection are from the archive of the Ministry of Interior
(АКРДОПБГДСРСБНА – М) and from the archive of the National Intelligence Service
(АКРДОПБГДСРСБНА – Р). The documents from the Ministry of Interior are from Fund 1 –
Secretariat, Fund 2 – storing documents of the Second General Office (counterintelligence), Fund
13 – documents of the former Third Office – State Security fighting the inner counterrevolution,
Fund 22 – documents of Fourth Office of State Security fighting against the ideological diversion,
counterrevolutionary, nationalistic and other anti-state activities in the country as well as cases,
developments and documents from the historical archive from the headquarters and the regional
directorates. The documents from the National Intelligence Service (FGO-SS) are from Fund
4, personal files of individuals accounted by FGO-SS, as well as the so called special files, not
included in the archive9.
The number of the documents in the collection is 115, and those included in the extended
electronic version (DVD) are 248. The selection is made up of over 490 archival units and over 40
files of individuals, most of them multi-volume.
The list of documents follows their original titles. Each title contains a brief annotation and a
description of the document’s data of claim. When there is no date on the document, the quoted date
in brackets is in line with that of the adjacent documents or other sources relevant to the historical
event in question.
In fulfilment of the requirements of the Law on Disclosing the Documents and Announcing
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian
National Army, in documents containing information about third parties it has been deleted.
The Reference Mechanism of the edition includes: a list of the most important abbreviations and
a list of the funds and archival units used.
CDDAABCSSISBNA

9

These are the case files of the First Headquarters of State Security, which only have a registration number, but not an archive number.
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Списък на документите
с анотация
Глава І
Протестантска църква
І.1. Общи документи, отнасящи се за протестантските деноминации
1. Доклад по отношение събиране на сведения за вероизповеданията, разни секти
и верски учения, София, 4 декември 1944 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 869
Информира за съществуващите признати и непризнати вероизповедания и верски
учения в страната, тяхната членска маса и финансовата издръжка, която имат.
2. Протокол от заседание на управителните тела на евангелски църкви, София, 5
декември 1944 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 37-38
Разискван е въпросът за обединение на различните деноминации в една евангелска
църква. Разгледани са догматични въпроси и материалната страна на бъдещата
църква.
3. Рапорт за в. „Зорница”, София, 25 април 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 151
Съдържа данни за редакцията на вестника и неговия тираж. Изразява се мнение,
че вестникът използва „опасен злостен език”, който може да окаже вредно влияние
сред читателите му.
4. Доклад по извършената работа по евангелски секти от януари до август 1946 г.,
София, 25 август 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 152-154
От извършените наблюдения и добитите впечатления оперативният работник
предлага комплекс от мероприятия по бъдещата работа, които обхващат
следното: да бъде командировано служебно лице в Министерство на външните
работи и изповеданията, което да следи от близо административно-политическия
развой на евангелските деноминации; да се вербуват сътрудници – пастори; да се
централизира работата по тази линия в страната и да се оказва помощ. Да се
вземат мерки за ограничаване на разложителната дейност и пропаганда, което
може да стане с неотпускане на хартия за отпечатване на религиозните им
„отрепки”; ограничаване на пътуванията; по-сериозна цензура на в. „Зорница”;
ограничаване на неделните училища.
5. Справка за евангелските секти в България, София, 28 април 1947 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 151-152
Информира за числеността, начина на управление, финансиране и пропагандата,
която извършват Конгрешани, Адвентисти, Методисти, Баптисти и
Петдесятници.
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6. Рапорт-заключение за откриване на досие на Съюза на обединените евангелски
църкви, София, [януари-март 1948 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 71
Предвид на това, че евангелизма в страната, използвайки религията се явява
прикритие на империализма се предлага откриването на досие на обекта.
7. [Доклад за] евангелските църкви в България, поява, развой и устройство,
София, 9 април 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 124-141
Докладът е подписан от директора на вероизповеданията Димитър Илиев и дава
информация за броя на членовете, енориите, пасторите и имотите на евангелските
църкви в страната.
8. Агентурно сведение на аг. „Светлина”, София, 19 април 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 145-146
Дават се сведения за Българското евангелско дружество, помощен комитет при
Обединените евангелски църкви, комитет за религиозно образование и коментари
във връзка със задържането на пастор.
9. Информационна сводка, София, 12 май 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 175-178
Отнася се за чуждата пропаганда сред Съюза на обединените евангелски църкви в
страната. В документа се прокарва тезата, че са идейно свързани с американската
пропаганда.
10. План за действие-реализация по разработка, София, [преди 12 юли 1948 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 141-142
Набелязани са мероприятия по задържане на евангелските пастори, уличени в
провеждането на шпионска противонародна дейност. В последната точка от
плана се предвижда при следствието на лицата, които са уличени да се създаде
ценна агентура с оглед вземане на ръководството на евангелските църкви в ръцете
на Държавна сигурност.
11. Предложение за реализация по разработка, София, 20 юли 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 137-140
Предлага се арест, обиск и следствие на евангелски пастири, уличени в провеждането
на валутно-доларова афера и противонародна шпионска дейност.
12. Препис на инструкция за оперативната работа по линия на евангелски църкви,
София, 3 септември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 166 (Бс), л. 1
Предвижда работа сред Петдесятната, Баптистката, Методистката и
Конгрешанската протестантски църкви. Събиране на материали от следното
естество: връзки с вражески организации и лица; участие в шпионаж; валутни
престъпления. Набелязват се агентурни и оперативни мероприятия.
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13. Доклад и предложение по следствено дело, [София, 26 октомври 1948 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 153-168
За довеждане до край на следствието за „разгрома” на агентурната мрежа по
линия на Обединени евангелски църкви и нанасяне на политически удар по цялата
религиозна реакция в страната се предвижда задържането на група евангелски
пастори и лица, уличени в престъпна дейност.
14. План за провеждане на реализация, София, 27 октомври 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 143-145
Във връзка с предложението за допълнителни арести и провеждане на следствие
на уличените евангелски пастори се предлага провеждането на операция по
едновременното задържане на всички обекти, която ще се проведе на 29 октомври
в 5 часа сутринта.
15. Справка-предложение, София, 24 ноември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 180
Предлага се запечатването на складове, в които се съхранява религиозна литература
и различни други пропагандни материали, собственост на евангелските църкви,
уличени в шпионска дейност.
16. Декларация от евангелски проповедници, Пловдив, 28 декември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 183
С документа се декларира възмущението и се порицава „продажническата,
антинародна и нехристиянска дейност на колегите пастори”. Освен това
деклараторите основават временен инициативен комитет, който да поеме
управата на Обединените евангелски църкви.
17. Изложение от евангелски проповедници до Дирекция на изповеданията, София,
30 декември 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 184-184 гръб
С документа се иска припознаването им като инициативен комитет, който да свика
конференция за избиране на ръководства на отделните църкви и нов Върховен съвет
на Обединените евангелски църкви.
18. Предложение по приключване на следствено дело, София, 5 януари 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 181-187
Предлага се организирането на един централен публичен процес с участието на
около двадесет души от ръководствата на сектите и състава на Върховния съвет
на Обединените евангелски църкви. Освен централния процес следва да бъдат
организирани и четири процеса по линия на отделните секти, в които да бъдат
разобличени и осъдени второстепенните деятели. Набелязани са лицата, които да
бъдат включени в централния процес.
19. Писмо до началник отдел I-ви при ДДС, Бургас, 5 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 205
Иска се инструкция по отношение на временната управа на Евангелската църква, в
която има агент на Държавна сигурност.
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20. Телефонограма № 494 до ДС – Петрич – ръкопис, Горна Джумая, 21 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 6
Искат се подробни характеристики за всички сътрудници на службата по линия
на евангелска църква и секти. Търсят се подходящи за избиране в централните
ръководства и Върховния съвет на Обединени евангелски църкви.
21. Рапорт до ДС – Горна Джумая, Петрич, 24 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 5
Отговорът е във връзка с телефонограма № 494 до ДС – Петрич.
22. Телефонограма, [Благоевград], 24 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 19
Иска се подготовка на агент, за това каква линия на поведение да поддържа на
евангелска конференция в София, на която ще бъде делегат.
23. Писмо до Дирекция Държавна сигурност, София, 25 март 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 209
Отправя се молба, запечатаният салон във връзка с процеса срещу пасторите да
бъде отворен за църковни нужди.
24. Телефонограма № 806, [Благоевград], 21 април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 18
Съобщава се за Великденските празници да не се създават никакви спънки за
организирането на молитвени събрания.
25. Телефонограма до ДС – Петрич, Горна Джумая, 26 април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 17
Информира за предстоящ събор на евангелските църкви, инструктира се като
делегати да участват сътрудници на службата, които следва да подкрепят
одобрените от Дирекция на изповеданията кандидати за ръководители.
26. Окръжно, Горна Джумая, 2 юни 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 14
Иска се установяването на всички евангелски църкви и общества по места, проучване
на техните ръководства и активисти, както и да се следи за дейността им.
27. Справка за случаи на нарушения на Закона за изповеданията, София, [1954 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 2-4
Информира за това, че нарушенията идват по няколко члена от Закона за
изповеданията и са свързани най-вече с отказ от полагане на военна клетва, за което
пред периода 1952-1953 г. са осъдени над петнадесет души; провеждане на религиозни
събрания на открито; свикване на събори; религиозно възпитание на деца.
28. Справка за религиозната и вражеска дейност по линия на протестантското
духовенство и секти, София, 27 май 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 21-26
Съдържа данни за протичащите по линията секти; информира за вражеския
контингент и развиваната от него дейност от страна на различните протестантски
деноминации.
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29. Справка за състоянието на религиозните секти в окръга, Бургас, [преди 20
декември 1962 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 766 (Бс), л. 1-3
Изготвена е във връзка с регистрацията на сектите, дава информация за дейността
и числеността на същите по места, правят се предложения кои от тях да бъдат
регистрирани и кои не.
30. Окръжно за регистрацията на религиозни секти, София, 18 януари 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 39-40
С документа се информира, че Комитета по изповеданията при Министерство на
външните работи и отдел „Народни съвети” към Министерски съвет са излезли с
окръжно, в което се дават указания за извършване на регистрация на религиозните
секти. Предупреждава се, че са възможни опити за измама.
31. Справка за някои въпроси свързани с работата по линия на духовенство и секти,
Русе, 19 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 100, л. 1-3 и гръб
Отнася се за регистрацията на протестантските секти и верска общност „Бяло
братство” (дъновисти). Предложено е от страна на Изпълнителен комитет (ИК)
на Окръжен народен съвет (ОНС) в Русе да не се регистрират тези изповедания,
които въпреки ограниченията продължават да водят организационен живот
и увеличават членовете си. За тези, за които има разрешение за регистрация
са направени предложения да не бъдат утвърждавани за проповедници лица с
отрицателно отношение към народната власт.
32. Обяснителна записка относно окончателното провеждане на регистрацията на
протестантските секти, София, 20 януари 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 84-87
Дава информация за това как ще премине пререгистрацията. Споменава се, че
тези, които не са утвърдени в бъдеще не могат да съществуват като църковни
организации.
33. Окръжно, София, 28 април 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 41
Информира, че тези, на които се отказва регистрация следва да прекратят
религиозна и организационна дейност като им се забранява провеждането на
събрания и имуществата им да бъдат ликвидирани по общ ред. В случаи на
продължаване на дейност, въпреки забраната да се вземат необходимите мерки.
34. Рапорт до началник управление II – ДС, Бургас, 1 юни 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 767 (Бс), л. 1
Известява за регистрацията на религиозните секти в Окръжен народен съвет –
Бургас.
35. Рапорт до Министерски съвет, МВР, София, 19 април 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 88
От направени проверки на нерегистрираните протестантски църкви се
установява, че те продължават да развиват дейност. Иска се съдействието на
окръжните народни съвети и Министерство на вътрешните работи за контрол и
преустановяване на публичната дейност на нерегистрираните.
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36. Информация за вражеската дейност на църковните туристически групи, София,
19 април 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 202-205
Дава сведение за това, че църковните кръгове на Запад възнамеряват да засилят
своите контакти със социалистическите страни, като използват за това „църковни
туристически групи”.
37. Мероприятия за обмяна на опит, взаимодействие и сътрудничество с КГБ в
борбата с враждебно-престъпната дейност, провеждана по линия на църквите и
сектите, София, 24 октомври 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част II, л. 8-10
Предвижда се обмяна информация за използването на каналите на църквите и сектите
за враждебни и престъпни цели. Подобряване на координацията във взаимодействието
по международни църковни конференции. Провеждане на агентурно-оперативни
мероприятия с цел пресичане на религиозната дейност на обекти.
38. Справка за дейността на задграничните религиозни централи, София, 3 юни
1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част III, л. 5-7
Информира за зачестилите внасяния на религиозна литература и се отправя
предложение нарушителите да бъдат санкционирани по закона за митниците.
39. [Мероприятия] по разработката на задграничните религиозни центрове и
организации, 6 август 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-506, т. 2, л. 5-7
Предвижда укрепване на агентурните позиции в ръководните органи на
задграничните религиозни центрове; пресичане опитите им за превръщане на
вярващите от социалистическите страни в „политическа опозиция”.
40. Справка за чуждите граждани с религиозно убеждение, които посещават
църквите на евангелските секти, Варна, 22 март 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част III, л. 101-103
Предвид зачестилите посещения на мисионери от други страни под формата на
туристи и проповедите им сред евангелските църкви се предлага Комитета по
изповеданията да забрани на ръководствата на евангелските църкви да допускат и
приемат пастори за изнасяне на проповеди.
41. Информация за основаване на дружество „Вяра във втория живот”, София, 2
декември 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 1-4
Данни за ръководството, задачите и целите на дружеството.
42. Справка, [София, 1972-1973 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част II, л. 276-279
Информира за проведените мероприятия за разкриване, пресичане и компрометиране
на каналите и дейността на задграничните религиозни централи и организации.
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43. План относно активизиране работата по линия „Реакционно духовенство и
секти” в окръжно управление – Ямбол, Ямбол, 9 април 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 486, л. 72-76
Предвиждат се задачи за „злепоставяне” и „насъскване” на свещеници един срещу
друг. Набелязване на конкретни лица от всички църкви, които да се предупредят с
протокол. Да се издирят няколко девойки (от криминалния контингент), които да
бъдат изпратени при проповедниците на Евангелската и Адвентна църква, с цел
компрометирането им. Чрез Градски народен съвет – Ямбол да се ускори събарянето
на молитвените домове, като в замяна се предложат стари сгради, полусъборени в
покрайнините на града; да се създава обстановка на притеснение, морален тормоз
и др. чрез често привикване на проповедници.
44. Перспективен план за провеждане на мероприятия по разложението на
евангелските секти в Русе и окръга, Русе, 8 май 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част II, л. 202-210
Информира за състоянието, членската маса и развиваната дейност на
регистрираните и нерегистрираните евангелските секти. Набелязани са
мероприятия по пресичане на дейността и разлагане на секти: Адвентисти от
седмия ден; Петдесятници и Методисти; Баптисти; Тинчевисти; Адвентистиреформатори; Йеховисти.
45. Докладна записка за необходимостта от провеждане на някои мероприятия по
линия на духовенство и секти, Стара Загора, 14 юли 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 111-115
Информира за намиращите се на територията на окръга протестантски секти
и се набелязват мероприятия за ограничаване дейността им. Предвижда се да се
отправи предложение към градските народни съвети да ускорят отчуждаването
на сградите на молитвените домове на протестантските църкви, като парцелите
бъдат включени в плановете за строеж. Отнемане жителство и лишаване от
временно такова на лица, проявяващи се като активни религиозни пропагандатори.
46. Сведение от аг. „Спасов”, Сливен, 19 юли 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 262-263
Свързано е с отчуждаване на църковни сгради на Съборната евангелска църква в
Сливен. Мнението на агента е, че е най-разумно да се даде в замяна сграда, която
може да се приспособи за църковен салон, защото, ако се събори църквата, членовете
й ще се събират по частни домове.
47. Информация за участие на делегати от България на световни конгреси на
протестантските църкви, София, 28 юли 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 244-246
Преди заминаване и след завръщането на делегатите от конгресите е проведен
разговор с тях в Комитета по религиозните въпроси. Споменава се, че на конгресите
делегатите са имали лоялно държание и поведение, стремейки се в рамките на
възможното да разяснят истината за състоянието на религиозните секти в
Народна република България.
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48. Докладна среща с агент, София, 18 ноември 1975 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-506, т. 1, л. 103-104
Проведената среща е във връзка с поставените му задачи при участието на асамблея
на Световния съвет на църквите.
49. Мероприятия на управление VI – ДС по отношение на сектите, София, 8 май
1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част III, л. 292
Предвижда се извършване на цялостен анализ на дейността на нерегистрираните
църкви и религиозни групи в страната и изготвяне на план с мероприятия за
прекратяване на съществуването им. Съвместно с окръжните управления на МВР,
народните съвети и други държавни и обществени организации да се набележат
мерки за ограничаване на дейността на сектите.
50. Съдоклад за по-характерни прояви сред религиозните секти на територията на
Великотърновски окръг, Велико Търново, 14 март 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 1-8
Информира за дейността на различните секти в окръг Велико Търново. Набелязани
са мерки за ограничаване на влиянието им и за подобряване на работата сред тях.
51. Информация за пресечен опит за обединяване на религиозни секти и създаване
на църква на адвентистите от седмия ден в Плевен, [София, октомври 1979 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 5, л. 154-159
След задълбочено изучаване на постъпили сигнали ОУ на МВР – Плевен във
взаимодействие с партийни, комсомолски, профсъюзни и административни
ръководства пристъпва към пресичане дейността и разлагане на образуваната група,
както и осуетяване регистрирането на цвърква на адвентистите от седмия ден.
52. Справка за състоянието на евангелските секти в гр. Русе за периода 1980-1981 г.,
Русе, 7 май 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 74-79
Информира за създадените разногласия между отделените секти. Споменава се,
че в резултат на осъществени агентурно-оперативни мероприятия се намалява
религиозната активност на членовете на Тинчевистката, Методистката и
Петдесяната секти, създаден е дълбок разрив в отношенията им, което ограничава
водената от тях пропаганда.
53. План за регистрацията на нерегистрираните протестантски църкви или
религиозни групи през 1988 г., София, 20 януари 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 71-72
В плана се предвижда регистрацията на Петдесятната, Адвентиската и
Конгрешанската църкви в отделни области на страната.
54. Рапорт за проведена среща, София, 2 юли 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 2, л. 30-30 гръб
Проведена е среща на председателя на комитета по изповеданията с представители
на протестантските църкви, на която са разисквани различни въпроси. Предлага се
да се реши въпросът за статута на изповеданията, като се излезе с мотивирано
предложение до Министерски съвет. Да се обмисли и внесе предложение за нов
Закон за изповеданията.
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55. Информация за религиозно пропагандния център „Славянска мисия” – Швеция,
[1971 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 1, л. 5-13
Данни за дейността и целите на мисията. Изразява се мнение, че „Славянската
мисия” представлява религиозна антикомунистическа организация, която провежда
активни идеологически акции против СССР и другите социалистически страни.
56. Информация за дейността на Славянската религиозна мисия, София, 25 март
1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 1, л. 24-25
Информира, че дейността на мисията се изразява най-вече в отпечатване, пренасяне
и разпространение на религиозна литература и пропаганда в социалистическите
страни.
І.3. Мисия за евангелизиране комунистическите страни
57. Данни за организацията „Мисия за евангелизиране на комунистическите
страни” – САЩ, София, 18 февруари 1985г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-707, т. 1, л. 5-6
Информира, че организацията активира своята дейност по набиране на средства и
изпращане на инкриминирана литература в социалистическите страни.
І.4. Божия църква
58. Докладна записка за извършена проверка, Пловдив, 17 юни 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 233-234
От получени данни се стига до проверка, от която е установено, че група лица
провеждат религиозна беседа в присъствието на унгарски граждани. Организирана
е от нерегистрираната секта „Божия църква”, което е забранено от закона
за изповеданията и поради тази причина събранието е разтурено, а домакина
предупреден с протокол.
І.5. Адвентисти от седмия ден
59. Справка за Адвентната секта от седмия ден в България, София, 17 юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 45-48
Информира за състоянието на енориите, църквите и членската маса и провежданата
вражеска дейност.
60. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по секта
„Адвентисти”, София, 14 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част IV, л. 1-7
Предвид на това, че сектата на адвентистите е най-организирана в сравнение
с другите секти и провежда активна религиозна дейност се предвижда: да се
активизира работата по разработката на активните членове; вербовка на
агентура; мероприятия по разложение на сектата.
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61. Справка за секта „Адвентисти от седмия ден”, София, 5 август 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част I, л. 16-19
Информация за организацията на адевенитистите в страната и контактите на
чужденци с членовете на сектата.
62. Докладна записка до ЦК на БКП, София, [13 януари 1964 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 39-44
Предлага се одържавяване на всички недвижими имоти като незаконно придобити
и забраняване като незаконосъобразни досегашни практики.
63. Докладна записка за проведено заседание на Съюзния съвет на секта
„Адвентисти”, София, 17 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 114-116
Информира за промяна в централното ръководство на адвентистите и затова че
новоизбраното такова не е утвърдено от Комитета по вероизповеданията.
64. Докладна записка, София, 7 март 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 127
Информация за посещението на чехословашки представител на Адвентната секта
в България.
65. Предложение за разобличаване и изгонване от Народна република България на
секретар на Южноевропейската дивизия на адвентистите, София, 11 декември
1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 75-76
За утвърждаване на новоизбраното ръководство на адвентистите се предвижда
България да бъде посетена от задграничен представител на сектата, който
да изглади противоречията в ръководството. Предвид, че вмешателството
на задграничните централи е противозаконно се предлага да се документира
дейността на госта и при предстоящото му посещение да бъде разобличен и изгонен
от страната.
66. Справка за дейността на религиозните секти в Русенски окръг, Русе, 30 май 1966 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 190-193
Информира за това, че нерегистрираните църкви на адвентистите от седмия ден
и неутвърдените проповедници продължават да водят религиозен живот и изнасят
служби, за което са предупредени с протокол.
67. Докладна записка, София, 9 март 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 69
Информира за неутвърден пастор, който извършва проповеди в различни населени
места, а за пресичане на тази му дейност се предлага да бъде уведомен Комитета
по изповеданията за вземане на мерки.
68. План по работата на гостуващ в страната представител на адевентната централа,
София, 20 април 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част IV, л. 46-47
Предвид предстоящото посещение се предвиждат агентурно-оперативни и
технически мероприятия по представителя на адвентистите с цел събиране на
данни за неговото изгонване.
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69. Справка за дейността на сваленото незаконно ръководство на Адвентистката
секта, София, 27 октомври 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 77-78
Информира за настъпилите промени в Адвентистката църква. Изразява се мнение,
че Държавна сигурност трябва да вземе по-ефикасни мерки срещу неподчиняващите
се на официалните власти и църковно ръководство.
70. Предложение за начини на уреждане на отношенията между Комитета и
Църквата на адвентистите, София, 8 март 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част II, л. 4-6
Отправеното предложение е до Комитета по изповеданията и предвижда
провеждане на конференция, на която да бъде избрано ръководство; утвърждаване
на устав на адвентистите и признаването им за юридическа личност.
71. Справка за някои нарушения, извършвани от религиозните секти, София, 20
октомври 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част III, л. 35-37
Информира се за проведена религиозна служба сред младежи, която се състои
под формата на излет. Държавна сигурност извършва комплекс от мероприятия
за предотвратяването на службата, а по отношение на един от пасторите ще
се предложи на Комитета по изповеданията да се отстрани от проповедническа
дейност.
72. Справка за резултата от проведените мероприятия по Адвентистката секта в
град Стражица, Велико Търново, 22 септември 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 919, л. 168-169
За възпрепятстване дейността на Адвентистката църква са предприети
мероприятия за ограничаване временното жителство на адвентисти. Налагани
са глоби на родители, които не пускат децата си на училище в съботните дни.
Предвидено е изменение в регулационния план на града, при който сградата ползвана
за църква да се оформи като квартална градина.
73. Писмо до управление VI - ДС, Габрово, 26 октомври 1976 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 44-45
Иска се съдействието на управление VI-ДС пред Комитета по изповеданията
назначеният в Габрово адвентистки пастор да бъде преместен в някоя църква,
която е регистрирана. Изразява се мнение, че по този начин той ще бъде изолиран
от нерегистрираната Адвентна секта в града.
74. Справка за секта Адвентисти от седмия ден, София, 15 март 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 211-226
Дава сведение за историческото развитие на Църквата на адвентистите от седмия
ден; идеология и провеждана дейност в България.
75. Писмо до съюза на църквите на адвентистите от седмия ден в Народна република
България, София, 19 октомври 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-716, т. 1, л. 4
Уведомява се за утвърждаването на централното ръководство на адвентистите
от седмия ден.
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76. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия, Русе, 2 юли 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 5, л. 145-147
Свързан е със създаването, поддържането и разпалването на вътрешни борби
между ръководителите и активните членове.
77. Писмо до председателя на Комитета по църковните въпроси, София, 21 юли 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 208
Иска се разрешение за провеждане на избори за ново съюзно ръководство.
78. Писмо до председателя на Комитета по църковните въпроси, София, 24 ноември
1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 215
Предлага се при пасторите, които ще се пенсионират да се назначат лица, които
да се подготвят за техни заместници.
79. Писмо до началник отдел III, управление VI – ДС, Велико Търново, 6 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 24
Иска се справка за членове на Адвентистката църква, които са разселени в окръг
Велико Търново. Справките са необходими за вземане на оперативно отношение към
онези от тях, които правят опити за възстановяването на заличената Адвентистка
църква.
80. Писмо до началник окръжно управление МВР – Велико Търново, София, 9
април 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 25
В отговор на запитването се информира, че към Адвентистката църква има
изградени „Мисионни отдели” задачите, на които са да организират посещения по
домовете на вярващите в страната. Тази тяхна дейност е в нарушение на Закона за
изповеданията и срещу тях могат да се прилагат административни мерки.
81. Докладна записка за провеждане на мероприятия по линия „Религиозни секти”,
София, 14 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 59-60
С цел пресичане незаконна религиозна дейност на група младежи – адвентисти
се предвиждат съвместни действия с ОУ на МВР Варна за разработване на
мероприятия и завеждане на дело.
82. План за изясняване дейността на ГДОП „Какавиди” по линия на „Религиозни
секти”, Варна, 17 май 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 63-67
Предвиждат се агентурно-оперативни и технически мероприятия за разкриване,
предотвратяване и пресичане на дейността на обектите.
83. Докладна записка за проведен разговор с пастор, София, 27 януари 1985 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 255-257
Срещата е с председателя на Евро-африканската дивизия на църквата на
адвентистите от седмия ден. По време на разговора са поставени въпроси,
които засягат кадровото комплектуване на църквата и свикването на ежегодни
конференции.
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84. Писмо до председателя на Комисията по въпросите на църквата, Берн, 27 април
1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-716, т. 1, л. 80-84
Изказва се благодарност за това, че Църквата на адвентистите от седмия ден
се признава „де факто” от правителството. Отправя се молба за решаването
на някои въпроси около отпечатване на книги с религиозно съдържание, подбор и
подготовката на пастори; изграждане на нови и реставриране на стари църкви
култови места.
І.6. Адвентисти-реформатори
85. Справка за Адвентно-реформаторската протестантска секта, София, 17 юни
1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 41-44
Информира за състоянието на енориите, църквите и членската маса и провежданата
вражеска дейност.
86. Справка за сектата на Адвентистите – реформатори в Народна република
България, София, 6 декември 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 5-7
Съдържа данни за историята, организационна структура и насоките на
религиозната и „вражеската” дейност на сектата.
І.7. Баптисти
87. Справка за Евангелската баптистка секта в България, София, 15 ноември 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл), л. 16-18
Съдържа кратка историческа справка за положението на баптистите в България.
88. Писмо до околийско управление на МВР – Петрич, София, 11 април 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 37
Иска се установяване на състава и ръководството и набелязване на мероприятия по
сектата с цел разлагането й в района.
89. Справка за дейността на религиозните секти в Благоевградски окръг,
Благоевград, 21 септември 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл)
Акцентът пада върху „баптистите”, за които се споменава, че провеждат вражеска
дейност, изразяваща се най-вече в противопоставяне на правителствените
мероприятия.
90. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по секта „Баптисти”,
Петрич, 24 октомври 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 65-65 гръб
Изучаване на членовете с цел подбиране на подходящи кандидати за вербовка;
създаване на напрежение и компрометиране; провеждане на технически
мероприятия.
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91. Предложение за разлагане на секта „Баптисти”, съществуваща в Петрич,
Благоевград, 16 януари 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 75-75 гръб-76
Предвиждат се мероприятия по компрометиране чрез разпространение на данни за
неморално поведение сред членовете.
92. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия и разложение на
секта „Баптисти”, София, 15 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 1-3
Предвижда се придобиване на качествена агентура; водене на целенасочена
разложителна дейност; съдействие на окръжните управления на МВР по
мероприятията; писане на анонимни писма, злепоставящи председателя на сектата.
93. Справка за дейността на Евангелската секта в Петрич и района, Петрич,
7 април 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 27 (Бл)
Информира, че съществуването й е противозаконно, за това се предлага да бъде
уведомен прокурора, да бъде предупредено нейното ръководство и същата да се
разпусне.
94. Писмо до отдел „Международни връзки” – МВР, София, 17 април 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 226
Свързано е с изпращане на агент от секта „Баптисти” в СССР за внедряване и
разработване на техни обекти.
95. Отговор до отдел „Международни връзки” – МВР, София, 5 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 227
Известява се, че от направената проверка не е намерен подходящ агент за изпращане
в СССР.
І.8. Конгрешани
96. Писмо до околийските началници, Горна Джумая, 28 ноември 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 2
Искат се подробни сведения за евангелските секти в района.
97. Сведение до началник окръжно управление МВР – Горна Джумая, Петрич, 9
декември 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 3
Информира, че в района на града има една секта; дава сведение за броя на членовете
и ръководството.
98. Донесение от аг. „Лютер”, Петрич, 18 август 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 1
Представени са кратки исторически данни за евангелската църква в Петрич.
99. Справка за Евангелската конгрешанска (съборна) секта в България, София, 17
юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 39-40
Информира за състоянието на енориите, църквите и членската маса и провежданата
вражеска дейност.

Из архивите на ДС
33

100. Справка за дейността на членовете на Eвангелската конгрешанска (съборна)
църква, Сливен, 3 август 1970 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част IV, л. 125-126
Информира за това, че членове на Петдесятната църква се прехвърлят към
църквата на конгрешаните, поради което последната бързо увеличава членовете
си. За пресичане разширяването на дейността им се набелязват мероприятия като
прекратяване временно или завинаги регистрацията на конгрешанската църква в
града; да се упражни разлагащо въздействие върху по-колебливите членове.
101. Справка за Конгрешанската секта в Народна република България, София, 12
май 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 203-210
Информация за историческото развитие на евангелистите-конгрешани и дейността
им в България.
І.9. Методисти
102. Справка за появата и развоя на Евангелската методистка църква в България,
София, 24 декември 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 5-8
Исторически данни за появата на Евангелската методистка църква в България,
изброени са по-видните ръководители, енориите, броя на членовете и имотите,
които притежава.
103. Справка за изземанe на размножителен апарат от пастор на евангелската църква, Шумен, 17 февруаир1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 60-61
Предвид, че лицето, от което е иззет апарата развива активна религиозна дейност
се изразява мнение, че трябва да му се попречи в инициативите му за възстановяване
на правата върху отнетата му вещ.
104. Справка за Методиската секта в Народна република България, София, 11 май
1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 1-4
Информира за развитието на методистката църква в България, като се споменава,
че след пасторския процес през 1949 г. дейността й значително е намаляла, а
връзките със задграничните религиозни централи са прекъснати.
І.10. Петдесятна църква
105. Рапорт във връзка с курс на Евангелските петдесятни църкви в Бургас, София,
20 февруари 1948 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 110-112
Информира за характера на курса и проведените мероприятия. Направени са
изводи: да не се допуска устройването на подобни курсове в гранични области,
където има възможност да бъдат използвани за чужди разузнавателни цели; зорко
да се наблюдават ръководителите и отговорниците на евангелското движение
в страната; налага се да се предприеме масова разяснителна работа против
религията.
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106. Справка за Евангелската петдесятна църква в България, София, 17 юни 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 32-34
Информация за положението, в което се намира Петдесятната църква и дейността,
която развива в страната.
107. Писмо до началник МВР – Поморие, Бургас, 4 май 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 136
Във връзка с компрометиране на пастор се иска изготвянето на анонимно писмо
до [Върховния съюз] на Петдесятната църква в София, с което проповедника да се
злепостави морално.
108. Препис от анонимно писмо, Поморие, [след 14 май 1956 г.]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 140
Адресирано е до Съюза на евангелските църкви в София и има за цел да злепостави
и компрометира пастор.
109. Писмо до началник МВР – Поморие, Бургас, 7 септември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 151
Набелязани са мероприятия за компрометиране на пастор.
110. Комбинация, която ще се проведе по обект, Бургас, юли 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 5-6
С цел изостряне на отношенията между представители на Евангелската
петдесятна църква се предвижда изготвянето на анонимно писмо.
111. План на агентурно-оперативните мероприятия за ограничаване и разлагане
дейността на Евангелската петдесятна църква, Бургас, 20 февруари 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 12-14
Предвижда се изпращането на анонимни писма с цел разрастване на дрязгите между
членовете и спъване на нормалната духовна дейност; мероприятия посредством
агентурата; работа сред младежите за отделяне от сектата.
112. Справка за Евангелската петдесятна секта в България, София, 2 юли 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част I, л. 2-5
Дава данни за появата, провежданата дейност, броя на църквите и членовете в
страната.
113. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия, София, 14 септември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част III, л. 1-4
Набелязани са мероприятия по придобиване на нова и качествена агентура. Работа
по разложението на сектата, както и оказване на помощ на окръзите по изпълнение
на плана.
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114. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по линия на Eвангелски църкви, Поляновград1, 17 ноември 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 230 (Бс), л. 4-5
Предвижда установяване на Eвангелските петдесятни църкви по райони и създаване
на интриги и компрометиране на членове с цел да се въздейства за отказването им
от църквата.
115. План-мероприятия за засилване борбите в Евангелската петдесятна църква,
Бургас, декември 1960 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 4-4 гръб
С цел засилване на недоверието сред членовете на Eвангелската петдесятна църква
в ръководството й и за ограничаване на дейността на младежкия хор се предвижда
провеждането на мероприятия.
116. План за агентурно-оперативни мероприятия за ограничаване и разлагане дейността на Eвангелската петдесятна секта, Бургас, 9 март 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 781 (Бс), л. 1-5
Набелязани са най-различни мероприятия, които ангажират агентурата, партийния
актив, Градския народен съвет и най-вече доверителните връзки за компрометиране
на членовете и ръководството за по-голям отлив от сектата.
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117. Рапорт за проведените мероприятия по отнемане църквата на евангелистите от
с. Барган2 и разлагането на същата, Поляновград 10 юли 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 230 (Бс), л. 6-7
Информира, че след проведено селско събрание на членовете на БКП, БЗНС,
Комсомола и ОФ организация се взема решение Eвангелската църква да се превърне
във фурна.
118. Писмо до началник участък МВР в окръга, Бургас, 30 май 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 765 (Бс), л. 25
Известява се, че пастор от Петдесятната църква се опитва да отложи отбиването
на военна служба посредством симулация. Отправя се молба да се влезе във връзка
с военното окръжие и да бъде прегледан от друг лекар и изпратен в редовете на
армията, което би улеснило разложителната дейност, която се провежда от
страна на Държавна сигурност.
119. Справка за дейността на Върховния съвет на Петдесятната църква в България,
София, 6 юли 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част I, л. 65-66
С оглед провеждането на разложителни мероприятия сред сектата и намаляване
дейността й се изразява мнение, че е необходимо да се промени част от
ръководството.
1
2

Днешен град Карнобат, носи това име в периода септември 1953 – януари 1962 г.
Село Барган, община Карнобат, носи това име до август 1934 г., когато е преименувано на с. Детелина, но през 1961 г. все още се
използва старото име на селото.
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120. Справка за дейността на задграничните религиозни централи, София, 3 юни 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част IV, л. 158-161
Информира за внесените незаконно в страната религиозни материали под
прикритието на задгранични религиозни централи, свързани с имената на
петдесятни пастори.
121. Паметна бележка, София, 19 декември 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 12-14
Свързана е с проведена среща в Комитета по въпросите на БПЦ и на религиозните
култове с представители на организацията за солидарност с християните във
връзка с осъдените членове на Петдесятната църква в страната.
122. Справка за религиозната организация „Подмолен евангелизъм в комунистическите страни” – САЩ, София, 31 декември 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-717, т. 1, л. 32-35
Основно дава информация за личността на Стефан Банков, напуснал страната и
занимаващ се религиозна дейност.
123. План за контраразузнавателно осигуряване на международната евангелска конференция в гр. Ямбол, Ямбол, 14 август 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 2, л. 21-25
В плана са заложени мероприятия по поставяне на задачи на агентурата; включване
на оперативен работник на обществени начала с цел по-пълно контролиране
поведението на чуждите граждани по време на конференцията и др.
І.11. Тинчевисти
124. Справка за секта „Тинчевисти”, София, 25 юли 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част III, л. 25-26
Информира за създаването на сектата, различията с другите протестантски
деноминации и религиозните водачи.
125. Справка за извършени проверки в частни домове, където членове на секта „Тинчевисти” провеждат религиозни сбирки, София, 28 февруари 1973 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 32-34
От проведен обиск в частни домове по време на събрания на и след задържане
и предупреждаване на лица от органите на МВР се прави извод, че част от
посещаващите събиранията на „Тинчевистите” могат да се влеят в „Баптистката”
църква като това ще спомогне за ликвидирането им като секта.
126. Докладна записка, София, 12 февруари 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 162-163
Информира за направена проверка в частен дом по време на събрание на членове
на „Тинчевистите”. От направените предупреждения и разговори с по-активните
членове се стига до извода, че раздробяването на сектата на съвсем малки групички
ще затрудни контрола им от страна на Държавна сигурност.
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Глава ІІ
Секти и религиозни деноминации
ІІ.1. Дъновисти
127. Предложение за разобличаване на бивш агент, София, 11 май 1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 77-77 гръб
Поради факта, че се разконспирирал като агент, вербуван на компрометиращ
материал, се предлага поставянето на публично място в салона, където се събират
дъновистите, снимки с неморалната му дейност с друг подставен сътрудник на
Държавна сигурност.
128. Справка за състоянието на религиозните секти в провинцията, София, 13 май
1954 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 1-1 гръб
Информира, че въпреки данните, с които разполага ДС, не се вземат никакви мерки
за прекратяване на дейността на последната.
129. Справка, София, 1 април 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 3-4
Данни за агентура, с която разполага ДС сред дъновистите, като се изразява мнение,
че ползваните сътрудници се разконспирират, което се дължи на лошия подбор и
изучаване на кандидатите за вербовка.
130. Справка за секта „Дъновисти”, София, 4 август 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 12-14
Дава данни за религиозната дейност изразяваща се в разпространяването на
литература, концерти и привличане на нови членове.
131. Справка за състоянието на работа по секта „Дъновисти” – бяло братство, Поморие, 12 март 1956 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 2
Информация за членската маса в населени места в Поморийска околия.
132. Предложение за провеждане на финансова ревизия, София, 28 септември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 37-38
Предвид на това, че до този момент не е осъществяван финансов контрол от
страна на държавните органи и поради факта, че е открито тяхно злато,
скрито на Витоша се предлага подвеждането на ревизия и разпит на членове от
ръководството.
133. Окръжно на МВР, София, 27 ноември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 42 (Бл), л. 24
Окръжното на министерството на вътрешните работи е изпратено до всички
окръжни управления в страната и предвижда провеждането на едновременна акция
за обиски в помещенията принадлежащи на секта „Бяло братство” – дъновисти за
изземане на инкриминирана литература.
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134. Рапорт за извършена работа във връзка с окръжно на МВР, [Петрич], 7 декември
1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 42 (Бл), л. 23-23 гръб
Информира за извършения обиск в домовете на членове на сектата „Дъновисти” в
района на град Петрич. Данни за намерената и иззета литература.
135. Справка за проведените обиски по домовете на активните дъновисти в Бургас и
околията, Бургас, 7 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 5-6
Информира за проведените обиски в Бургас и за иззетата литература.
136. Справка за резултати от проведен обиск на дъновисти в окръзите, София, 9 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 33-34
Данни за иззетата литература и намерените други неща в проведената акция в
страната.
137. Препис на писмо, отнасящо се за литературата, която трябва да се изземе, София, 10 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 52
Информира за това, че в списъците на фашистка и грубо реакционна литература,
подлежаща на изземане фигурират всички книги на Петър Дънов.
138. Справка за резултатите от проведените обиски по домовете на активни дъновисти в Айтоска, Поморийска и Котелска околии, Бургас, 13 декември 1957 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 3-4
Информира за проведените обиски в околиите и за иззетата литература.
139. Справка за проведен разговор с представители на „Бяло братство” – дъновисти,
София, 10 януари 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 31
Информира за това, че след проведената акция за изземане на литературата на
дъновистите е проведена среща на техни представители с ръководни лица от МВР.
На срещата членовете на „Бялото братство” са уведомени, че акцията е законна,
а част от иззетата книжнина е предадена за претопяване, а друга в библиотеката.
140. Справка за секта „Дъновисти” – бяло братство с център София, София, 5 февруари 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 8-10
Съдържа информация за ръководството, официалната религиозна и прикритата
вражеска дейност.
141. Рапорт във връзка с проведена финансова ревизия, София, 11 март 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 83
Изразено е мнение за излизане с предложение, след консултация с ЦК на БКП, за
закриване на сектата.
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142. Справка за проведена финансова ревизия, София, 23 април 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 75-76
Установява се укриване на данъци в големи размери, а мнението на ДС е виновниците
да бъдат предадени на съд, а за погасяване на задълженията към държавата да се
конфискуват недвижимите имоти собственост на сектата и на виновните лица.
143. Справка за опитите на дъновистите да върнат отчуждените им имоти, София, 14
май 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 69
Направена е препоръка от страна на Комитета по изповеданията към Министерство
на правосъдието за връщане на имоти, отнети по Закона за едрата градска
собственост на дъновистите, поради което се предвижда внасяне на въпроса
в МС за разглеждане и разрешаване. Мнението на ДС е, че това трябва да бъде
възпрепятствано и да се предотврати връщането на отчуждените имоти.
144. Докладна записка, София, 1 септември 1958 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 77
Свързана е с отнемане имотите на дъновистите.
145. Справка за проведен религиозен събор на верските общества „Бяло братство” –
дъновисти, Бургас, 18 юли 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 572, л. 34-35
Дава данни за това, че въпреки забраната за провеждане на религиозен събор, такъв
се е състоял. Информира за броя на посетители и начина, по който е преминал.
ІІ.2. Устабашев
146. Справка-предложение за вземане мерки срещу проявяващите се членове на религиозната секта „Устабашев”, София, 8 март 1951 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 5-7
Информация за историческото развитие на сектата; данни за дейността й преди и
след 9 септември 1944 г. Споменава се, че най-активните членове на ръководството
са изпратени в ТВО за своята дейност. След обиск в дома на член на новото
ръководство и направените разкрития се предлага спрямо ръководителите да се
подходи към изпращане в ТВО, провеждане на следствие и вербовка на агент за
ограничаване на дейността на сектата.
147. Справка за секта „Устабашев”, София, 27 май 1955 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 10-12
Информира за дейността на членовете на ръководството на сектата и за
това, че са изпращани в ТВО и съдени. След освобождаването им е реализирана
тяхната разработка като им е проведен 24-часов разпит и биват предупредени за
прекратяване на своята вражеска дейност.
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148. Писмо до Тодор Живков, София, 10 декември 1959 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 28
С писмото го известяват, че членовете на секта „Устабашев” искат да образуват
християнска комунистическа партия, с която да сътрудничат с БКП при
изграждането на комунистическия строй в страната.
ІІ.3. Библията говори
149. Справка за опити за създаване на филиал в Народна република България на
международната религиозна организация „Библията говори”, София, 11 октомври 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 36-38
За разкриването, предотвратяването и пресичането на опитите за създаване
на филиал в страната на международната организация „Библията говори” и за
изясняване дали се ползва като прикритие от чуждите разузнавателни служби се
набелязват активни агентурно-оперативни мероприятия.
150. Справка за религиозната секта „Библията говори”, София, 26 октомври 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 34-35
Информира за дейността на сектата, която се изразява най-вече в срещи между
младежи, провеждането на митинги или концерти с религиозна окраска. Изразява
се мнение, че в близко бъдеще е възможно създаване на мисия в България.
ІІ.4. ИСКОН
151. Справка за незаконно създаване на религиозна организация ИСКОН в Народна
република България, София, 22 февруари 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 12-16
Информира за организирането на религиозна група под прикритието на йогизма в
страната; предлага се провеждане на мероприятия по активните членове.
ІІ.5. Йеховисти
152. Справка за дейността на Йеховистката секта в Народна република България и
централите им зад граница, София, 8 март 1974 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-714, л. 55-58
Информира за вършената от Държавна сигурност работа по Йеховистката секта,
споменава се, че дейността й в страната е изцяло под контрола на ДС, което е
попречило на разрастването на същата.
153. Справка за опити на противника да създаде религиозна секта „Свидетели на
Йехова” в Народна република България, София, 8 февруари 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-714, л. 52-54
От получени данни за организиране на секта „Свидетели на Йехова” в България
се предвижда вземането на профилактични мерки по отношение на нейните
организатори, ръководители и активни членове.
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154. Справка за дейността на религиозната организация „Роза-кръст”, София, 20
септември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-681, л. 27-31
Информация за същността и структурата на организацията и дейността й на
територията на Народна република България.
ІІ.7. Мормони и други
155. Справка за религиозната секта „Мормони”, София, 14 май 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 126, л. 9-9 гръб
Кратка историческа справка за възникването на сектата и дейността й в пределите
на Народна република България.
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List of documents
with annotation
Protestant Church and Religious Sects
Chapter І
Protestant Church
І.1. General documents concerning the Protestant denominations
1. Report on the collection of information on religious denominations, different sects,
and religious practices, Sofia, December 4, 1944
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 869
It informs about the existence of approved and unacknowledged religious denominations in
the country, their members and funding.
2. Minutes from a meeting of the managing bodies of the Evangelical churches, Sofia,
December 5, 1944
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 37-38
The issue regarding the unification of the various denominations in one Evangelical church
is discussed. Dogmatic issues and the financial matters of the future church are considered.
3. Report for the newspaper ‘Zornitsa’, Sofia, April 25, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 151
It contains data about the newspaper’s editorial and its circulation. It is believed that the
newspaper uses a ‘dangerous vicious language,’ which may have a detrimental impact on
its readers.
4. Report on the activities implemented on the Evangelical sects dated from January to
August 1946, Sofia, August 25, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 152-154
Based on the observations made and the impressions gained, the operative worker offers
a set of activities on the future work, covering the following: to be a commissioned official
at the Ministry of Foreign Affairs and Religions to closely monitor the administrative and
political development of evangelical denominations; to recruit collaborators - pastors; to
centralize work with regard to this in the country and to help. Take measures to restrict
the dissemination activity and propaganda, which can be done by not releasing paper to
print their religious ‘geeks’; restricting travel; more serious censorship on the newspaper
‘Zornitsa’; limiting Sunday schools.
5. Reference on the Evangelical sects in Bulgaria, Sofia, April, 28 1947
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 151-152
It provides information on the number, the way of management, the funding and the
propaganda carried out by the Congregationalists, the Adventists, the Methodists, the
Baptists and the Pentecostals.
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6. Report-conclusion for opening of file of the United Evangelical Churches Union, Sofia,
[January-March 1948]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 910, л. 71
Given that the Evangelism in the country, using the religion, is the cover of imperialism, it
is proposed that a file of an object is opened.
7. [Report on] the Evangelical churches in Bulgaria, appearance, development and
structure, Sofia, April 9, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 124-141
The report is signed by the Head of religious denominations, Dimitar Iliev, and provides
information on the number of members, parishes, pastors and properties of the Evangelical
churches in the country.
8. Information by ag. ‘Svetlina’, Sofia, April 19, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 145-146
Information is provided on the Bulgarian Evangelical Society, a support committee at the
United Evangelical Churches, a committee on religious education, and comments with
regard to the detention of a pastor.
9. Information summary, Sofia, May 12, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 175-178
It concerns the foreign propaganda among the Union of the United Evangelical churches in
the country. The paper argues that they are conceptually related to American propaganda.
10. Action plan for implementation under development, Sofia, [before July 12, 1948]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 141-142
Measures are identified to detain evangelical pastors who have been accused of the
conducting spy-minded activities. The last point of the plan foresees the investigation
of the persons who are accused of creating valuable agents so that the leadership of the
Evangelical churches passes into the hands of the State Security.
11. Proposal for implementation under development, July 20, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 137-140
A proposal is made for arrest, search, and follow-up of evangelical pastors who have been
accused of conducting an affair with foreign currency – dollars, as well as anti-national
spy activity.
12. Copy of an instruction for operative activities with regard to the Evangelist churches
in Bulgaria, Sofia, September 3, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 166 (Бс), л. 1
Activities are foreseen among the Pentecostal, Baptist, Methodist and Congregational
Protestant churches. Materials are collected of the following nature: relationships with
enemy organizations and individuals; participation in espionage; offences involving
currency. Operation activities of agents are also outlined.
13. Report and proposal regarding an investigation case, [Sofia, October 26, 1948]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 153-168
In order to bring the investigation of the ‘defeat’ of the network of agents the United
Evangelical Churches and the political repression of the entire religious response in the
country to an end, it is planned that a group of Evangelical pastors and persons accused of
criminal activity is detained.
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14. Plan for carrying out a realization, Sofia, October 27, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 143-145
In connection with the proposal for additional arrests and the follow-up of Evangelical
pastors, it is proposed that a simultaneous detention operation is carried out with regard to
all objects, which will be held on October 29, at 5 o’clock in the morning.
15. Reference-proposal, Sofia, November 24, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 180
A proposal is made for the sealing of warehouses containing religious literature and various
propaganda materials owned by Eevangelical churches accused of spy activities.
16. Declaration by Evangelical preachers, Plovdiv, December 28, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 183
The outrage is declared in the documents a s well as it condemns the ‘venal, anti-national
and non-Christian activity of the colleagues - pastors’. Moreover, the declarants set up
a temporary initiative committee to take over the management of the United Evangelical
Churches.
17. Statement by Evangelical Preachers to the Religious Denominations Directorate,
Sofia, December 30 December 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 184-184 гръб
The document seeks their recognition as an initiative committee to convene a conference on
the election of the managing bodies of individual churches and a new Supreme Council of
the United Evangelical Churches.
18. Proposal on the closure of an investigation case, Sofia, January 5, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, II сл. дело 2276, т. 21, л. 181-187
A central public process is proposed to be organised involving about twenty people from
the leadership of the sects and the composition of the Supreme Council of the United
Evangelical Churches. In addition to the central process, four separate sect processes
should be organized in which the secondary actors are exposed and convicted. The persons
to be included in the central process are identified as well.
19. Letter to the chief of office I – State Security Directorate, Burgas, March 5, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 205
An instruction is required with regard to the temporary administration of the Evangelical
Church, where there is a State Security agent.
20. Telephone message No 494 to State Security – Petrich – manuscript, Gorna Dzhumaya,
March 21, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 6
Detailed characteristics are required for all evangelical church and sects service staff.
They are looking for suitable candidates for election to the central managing bodies and
the Supreme Council of United Evangelical Churches.
21. Report to the State Security– Gorna Dzhumaya, Petrich, March 24, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 5
The response is related to telephone message No 494 to State Security – Petrich.
22. Telephone message, [Blagoevgrad], March 24, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 19
The preparation of an agent is requested on what line of conduct to maintain at an
evangelical conference in Sofia, where he will participate as a delegate.
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23. Letter to State Security Directorate, Sofia, March 25, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 209
It is requested that the sealed hall in connection with the process against the pastors is
opened for the purposes of the church.
24. Telephone message No 806, [Blagoevgrad], April 21, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 18
It notifies that no obstacles to the organization of the prayer meetings are to be created.
25. Telephone message to State Security – Petrich, Gorna Dzhumaya, April 26, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 17
It informs about a forthcoming convocation of the Evangelical churches and it is also
instructed that the delegates should be State Security collaborators that have to support the
approved by the Religious Denominations Directorate candidates for leaders.
26. Circular letter, Gorna Dzhumaya, June 2, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 14
All Evangelical churches and communities are to be established at a local basis, their
leaders and activists to be investigated, and their activities monitored.
27. Report on cases of violations of the Law on Religious Denominations, Sofia, [1954]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 2-4
It informs that the violations came from several articles of the Law on Religions
Denominations and are related mainly to the refusal to take a military oath, for which more
than fifteen people were sentenced in the period 1952-1953; holding of religious meetings
in open air; organising convocations; religious education of children.
28. Reference on the religious and hostile activities with regard to the Protestant clergy
and sects, Sofia, May 27, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 21-26
It contains data about the sects running along the line; it provides information on the
enemy contingent and the activity developed by it on behalf of the various Protestant
denominations.
29. Reference on the state of the religious sects in the region, Burgas, [before December
20, 1962]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 766 (Бс), л. 1-3
It is prepared with regard to the registration of the sects and provides information on their
activity and number at various locations, proposals are made which of them to be registered
and which not.
30. Circular letter on the registration of religious sects, Sofia, January 18, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 39-40
The document informs that the Committee on Religious Affairs at the Ministry of Foreign
Affairs and the People’s Councils Department at the Council of Ministers have come out
with a circular letter, which provides instructions regarding the registration of the religious
sects. It is warned that fraud attempts are possible.
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31. Reference on some issues regarding the work in connection with the clergy and the
sects, Ruse, January 19, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 100, л. 1-3 и гръб
It refers to the registration of the protestant sects and the religious community ‘The White
Brotherhood’ (Danovists). It is proposed on behalf of the Executive Committee (EC) of the
District People’s Council (DPC) in Ruse not to register these denominations, which despite
the restriction continue their organisational life and increase their members. Those for
whom registration has been granted, proposals are made persons with negative attitude
towards the people’s power not to be approved as preachers.
32. Explanatory note on the final registration of the protestant sects, Sofia, January 20,
1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 84-87
Provides information on how the re-registration will pass. It is mentioned that those who
are not established in the future cannot exist as church organizations.
33. Circular letter, Sofia, April 28, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 41
It informs that those who have been denied registration should cease religious and
organizational activity by prohibiting the holding of meetings and their property to be
liquidated by common order. In cases of continuation of activity, despite the prohibition,
necessary measures to be taken.
34. Report to the chief of Office II – State Security, Burgas, June 1, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 767 (Бс), л. 1
It notifies about the registration of the religious sects in the District People’s Council –
Burgas.
35. Report to the Council of Ministers, Ministry of the Interior, Sofia, April 19, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 88
Based on checks of unregistered Protestant churches it is revealed that they continue to
operate. The cooperation of the District People’s Councils and the Ministry of the Interior
for the control and cessation of the public activity of the unregistered ones is requested.
36. Information on the hostile activity of religious tourist groups, Sofia, April 19, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 202-205
It provides information that the religious circles in the West tend to intensify their contacts
with the socialist countries, while using the ‘religious tourist groups’ for this.
37. Events for exchange of experience, interaction and cooperation with the KGB in the
fight against the hostile criminal activity conducted with regard to the churches and
sects, Sofia, October 24, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част II, л. 8-10
Information is planned to be exchanged on the use of churches and sects for hostile
and criminal purposes. Improving of the coordination in the interaction with regard to
international church conferences. Carrying out of operative events for agents in order to
intercept the religious activities of various objects.
38. Reference on the activity of the overseas religious centres, Sofia, June 3, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част III, л. 5-7
It informs about frequent entries of religious literature and proposes offenders to be
sanctioned under the Customs Act.
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39. [Events] under the development of the overseas religious centres and organisations,
August 6, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-506, т. 2, л. 5-7
Strengthening the agent’s positions in the governing bodies of the overseas religious centres
is envisaged; cutting off their attempts to turn believers from the socialist countries into
‘political opposition’.
40. Reference on the foreign citizens with religious beliefs, who visit the churches of
Evangelical sects, Varna, March 22, 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част III, л. 101-103
In view of the more frequent visits of missionaries from other countries as tourists and their
sermons in the Evangelical churches, it is suggested that the Denunciations Committee
prohibits the evangelical churches from admitting and accepting pastors for delivering
sermons.
41. Information on the establishment of the organisation ‘Faith in the Second Life’, Sofia,
December 2, 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 1-4
Data on the leadership, the tasks and purposes of the organisation.
42. Reference, [Sofia, 1972-1973]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част II, л. 276-279
It provides information on the events held for disclosing, intercepting and compromising
the channels and the activity of the overseas religious centres and organisations.
43. Plan for activating the work of the ‘Reactionary clergy and sects’ in regional office –
Yambol, Yambol, April 9, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 486, л. 72-76
Tasks are foreseen to ‘discredit’ and ‘instigate’ priests against each other. Identify specific
persons from all churches to be alerted by a protocol. To search for several girls (from the
criminal contingent) to be sent to the preachers of the Evangelical and Adventist Church
preachers in order to compromise them. Through the City People’s Council - Yambol to
speed up the demolition of the prayer homes, replacing old buildings half-destroyed in the
outskirts of the town; to create an environment of distress, moral harassment, etc. through
frequent calling of preachers.
44. Perspective plan for holding events on the breakdown of the Evangelical sects in Ruse
and the region, Ruse. May 8, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част II, л. 202-210
Information is provided about the status, membership, and the activity of the registered and
unregistered evangelical sects. Activities are outlined for the interception of the activity of
the sects: The Seventh-day Adventists; the Pentecostals and the Methodists; the Baptists;
the Tincheists; the Adventists-Reformers; the Jehovists.
45. Report on the need for some activities to be carried out with regard to the clergy and
the sects, Stara Zagora, July 14, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 111-115
It informs about the Protestant sects located on the territory of the county and identifies
actions to limit their activity. It is planned to make a proposal to the City People’s Councils
to expedite the expropriation of the buildings of the prayer houses of the Protestant
churches, and the plots are to be included in the building plans. Withdrawal of residence and
temporary deprivation of persons manifesting themselves as active religious propagandists.
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46. Information by ag. ‘Spassov’, July 19, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 262-263
It is connected with the expropriation of church buildings at the Evangelical Church
in Sliven. The agent’s opinion is that it is wise to give in exchange a building that can
accommodate a church salon, because if the church is broken down, its members will gather
in private homes.
47. Information on the participation of delegates from Bulgaria at international
convocations of the Protestant churches, Sofia, July 28, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 4, л. 244-246
Prior to departure and after the return of delegates from the convocation, a conversation
was held with them in the Committee on Religious Affairs. It is mentioned that at the
congress the delegates behaved loyally, striving to clarify the truth about the state of the
religious sects in the People’s Republic of Bulgaria.
48. Meeting with an agent for reporting, Sofia, November 18, 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-506, т. 1, л. 103-104
The meeting held is in connection with the tasks assigned during his participation in the
World Council of Churches Assembly.
49. Events held by Office VI – State Security with regard to the sects, Sofia, May 8, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част III, л. 292
A comprehensive analysis of the activities of the unregistered churches and religious groups
in the country is foreseen and a plan of measures for ending their existence is planned as
well. Together with the regional offices of the Ministry of Interior, the People’s Councils
and others, the state and public organizations to identify measures for limiting the activity
of the sects.
50. Co-report on the more characteristic manifestations among the religious sects in the
territory of Veliko Tarnovo region, Veliko Tarnovo, March 14, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 1-8
It informs about the various sects in the region of Veloko Tarnovo. Some measures are
identified for limiting their influence and improving the working amongst them.
51. Information on a concerted attempt to unite religious sects and the establish a Seventhday Adventist Church in Pleven, [Sofia, October, 1979]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 5, л. 154-159
After thorough inspection of the signals received, the regional office of the Ministry of
Interior - Pleven, in interaction with party, Komsomol, trade union and administrative
managing bodies, proceeds to interrupt the activity and decompose the formed group, as
well as to frustrate the registration of the Seventh-Day Adventists.
52. Reference on the status of the Evangelical sects in Ruse within 1980-1981, Ruse, May
7, 1981
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 74-79
It provides information about disagreements between sects. It is mentioned that as a result
of realized operational activities of agents the religious activity of the members of the
Tinchevist, Methodist and Pentecostal sects is diminished, a deep rift in their relations has
been created which limits propaganda lead by them.
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53. Plan for the registration of the unregistered protestant churches and religious groups
in 1988, Sofia, January 20, 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 71-72
The plan foresees the registration of the Pentecostal, the Adventist and the Congregational
churches in different regions of the country.
54. Report on a meeting held, Sofia, July 2, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 2, л. 30-30 гръб
A meeting of the chair of the Denominations Committee was held with representatives of the
Protestant churches at which various questions were discussed. The issue of the status of
religious denominations is proposed to be settled, with a motivated proposal to the Council
of Ministers. a new Law on Religious Denominations is proposed to be considered and
introduced.
І.2. Slavic Mission
55. Information on the religious and propaganda center ‘Slavic Mission’ – Sweden, [1971]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 1, л. 5-13
Data on the activity and purpose of the mission. An opinion is expressed that the ‘Slavic
Mission’ is an anti-communist religious organisation, which holds active ideological actions
against the USSR and the other socialist countries.
56. Information on the activity of the religious mission, Sofia, March 25, 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 1, л. 24-25
Information is provided that the activity of the mission is the mostly expressed in the
printing, transferring and dissemination of religious literature and propaganda in the
socialist countries.
І.3. Mission to evangelize the communist countries
57. Information on the organisation ‘Mission to evangelize the communist countries’ –
USA, Sofia, February 18, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-707, т. 1, л. 5-6
It informs that the organisation enhances its activity regarding the raising of funds and
sending incriminated literature in the socialist countries.
І.4. The Church of God
58. Report on a check-up carried out, Plovdiv, June 17, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 233-234
Data obtained, leads to a check-up, from which it becomes clear that a group of persons hold
a religious talk in the presence of Hungarian citizens. It is organized by the unregistered
sect ‘The Church of God’, which is prohibited by the Law on Religious Denominations, and
for this reason the meeting is broken up and the host warned by a protocol.
І.5. The Seventh–day Adventists
59. Reference on the Seventh-day Adventist sect in Bulgaria, Sofia, June 17, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 45-48
It informs about the state of the parishes, the churches and membership and the enemy
activity carried out.

Из архивите на ДС
50

60. Plan for holding operational activities of agents under the sect ‘Adventists’, Sofia,
September 14, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част IV, л. 1-7
Considering that the Seventh-day Adventist organization is most organized in comparison
with the other sects and conducts active religious activities, it is envisaged: to activate
the work related to the development of the active members; recruitment of agents; events
related to the demoralization of the sect.
61. Reference on the sect ‘Seventh-day Adventists’, Sofia, August 5, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част I, л. 16-19
Information on the organisation of the Adventists in the country and the contacts of
foreigners with members of the sect.
62. Report to the Central Committee of the Bulgarian Communist Party, Sofia, [January
13, 1964]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 39-44
It is proposed that all real estate property goes public as unlawfully acquired and prohibited
as unlawful former practices.
63. Report on a meeting held of the sect union of the ‘Adventists’, Sofia, July 17, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 114-116
It informs about a change in the central managing body of the Adventists and that the newly
elected one is not approved by the Committee on Religious Denominations.
64. Report, Sofia, March 7, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 127
Information on the visit of the Czechoslovak representative of the Adventists sect in Bulgaria.
65. Proposal for the expulsion and expatriation from the People’s Republic of Bulgaria of
a secretary of the South European Division of the Adventists Sofia, December 11, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 75-76
To affirm the newly elected managing body of the Adventists, Bulgaria is expected to be
visited by an overseas representative of the sect in order to smooth the contradictions in the
leadership. Given that the interference of overseas headquarters is unlawful, it is proposed
to document the activity of the guest and to be exposed and expelled from the country upon
his upcoming visit.
66. Reference on the activity of the religious sects in the region of Ruse, May 30, 1966
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част II, л. 190-193
Information is provided that the unregistered Seventh-day Adventist churches and
unconfirmed preachers continue to lead religious life and deliver sermons of which they are
warned by a protocol.
67. Report, Sofia, March 9, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 69
Information is provided about an unconfirmed pastor who delivers sermons in different
populated places, and for interfering with this activity, it is proposed that the Committee on
Religious Denominations is notified in order to take measures.
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68. Plan on the activities in the country of a guest representative of the Adventist
headquarters, Sofia, April 20, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част IV, л. 46-47
In view of the forthcoming visit, it is envisaged that the Adventist’s representative should
be involved in operational, technical activities of agents in order to collect data about his
expulsion.
69. Reference on the activity of the overthrown illegal leadership of the Adventist sect,
Sofia, October 27, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 1, част III, л. 77-78
Provides information about the changes in the Adventist Church. It is believed that State
Security must take more effective actions against church leadership that does not obey the
official authorities.
70. Proposal for ways of settling the relations between the Committee and the Adventist
Church, Sofia, March 8, 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част II, л. 4-6
The proposal is addressed to the denominations committee and provides for a conference
to be held and the leadership to be elected; statutes of Adventists to be approved and the
Adventists to be recognised as a legal entity.
71. Reference on some violations committed by the religious sects, Sofia, October 20, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 2, част III, л. 35-37
He was informed of a religious service among young people, which took the form of an
outing. State Security carries out a series of measures to prevent the service, and with
regard to one of the pastors, it will be offered to the Committee on Religious Affairs to be
pushed away from preaching activities.
72. Reference on the activities held with regard to the Adventist sect in the town of
Strazhitsa, Veliko Tarnovo, September 22, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 919, л. 168-169
In order to hinder the activity of the Adventist Church, measures have been taken to limit
the temporary residence of Adventists. Penalties have been imposed on parents who do let
their children go to school on Saturday. There is a change in the town’s regulation plan, in
which the building used for a church is to be shaped as a neighbourhood garden.
73. Letter to office VI – State Security, Gabrovo, October 26, 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 44-45
The assistance of office VI - State Security is requested in front of the Committee on Religious
Denominations in Gabrovo, the pastor employed to be transferred to a church that is
registered. It is believed that he would thus be isolated from the unregistered Adventist sect
in the town.
74. Reference on the sect Seventh-day Adventists, Sofia, March 15, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 211-226
It is reported on the historical development of the Seventh-day Adventist Church; ideology
and activity in Bulgaria.
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75. Letter to the Seventh-day Adventist Churches Union in the People’s Republic of
Bulgaria, Sofia, October 19, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-716, т. 1, л. 4
It informs about the approval of the central managing body of the Seventh-day Adventists.
76. Plan for holding operational activities of agents, Ruse, July 2, 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 5, л. 145-147
It is related to the establishment, maintenance and encouragement of internal struggles
between the leaders and the active members.
77. Letter to the chair of the Committee on Religious Affairs, Sofia, July 21, 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 208
Permission is requested for the holding of elections for a new leadership of the union.
78. Letter to the chair of the Committee on Religious Affairs, Sofia, November 24, 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 4, л. 215
It is offered that new persons are appointed to work with the pastors who are going to retire
in order to be prepared for their deputies.
79. Letter to the chief of department III, office VI – State Security, Veliko Tarnovo, March
6, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 24
Information is requested for members of the Adventist Church who are displaced in the
district of Veliko Tarnovo. The information is necessary for taking operational attitude
towards those who are attempting to restore the obliterated Adventist Church.
80. Letter to the chief of a regional office to the Ministry of Interior – Veliko Tarnovo,
Sofia, April 9, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 25
Responding to the inquiry, it is reported that the mission of the Adventist Church had ‘mission
departments’ establishe,, whose tasks are to organize home visits to religious people in
the country. These activities are in violation of the Law on Religious Denominations and
administrative measures may be applied against them.
81. Report on conducting events with regard to the ‘Religious sects’, Sofia, May 14, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 59-60
In order to cross an illegal religious activity of a group of Adventist youths, joint actions
with the Ministry of Interior - Varna are envisaged for the working out of events and the
instituting of proceedings.
82. Plan for clarifying the activity of GDRP ‘Kakavidi’ with regard to the ‘Religious
Sects’, Varna, May 17, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 63-67
Operational activities of agents and technical events are foreseen for disclosing, prevention
and crossing of the activity of the objects.
83. Report on a conversation held with a pastor, Sofia, January 27, 1985
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-348, т. 7, л. 255-257
The meeting is with the head of the Euro-African Division of the Seventh-day Adventist
Church. During the conversation questions are raised concerning the staffing of the church
and the convening of annual conferences.
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84. Letter to the chair of the Committee on Religious Affairs, Bern, April 27, 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-716, т. 1, л. 80-84
Gratitude is expressed that the Seventh-day Adventist Church is recognized ‘de facto’ by the
government. A request is placed for solving some issues about printing books of religious
content, selection and preparation of pastors; building new and restoring old churches for
the use of the sect.
І.6. The Adventists – Reformers
85. Reference on the Adventists-Reformers Protestant sect, Sofia, June 17, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 41-44
It informs about the state of parishes, the churches and the members as well as the enemy
activity carried out.
86. Reference on the Adventists-Reformers sect in the People’s Republic of Bulgaria,
Sofia, December 6, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-715, т. 1, л. 5-7
It contains data on the history, organisational structure and the directions of the religious
and ‘hostile’ activities of the sect.
І.7. The Baptists
87. Reference on the Evangelical Baptists sect in Bulgaria, Sofia, November 15, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл), л. 16-18
It contains a brief historical account of the status of the Baptists in Bulgaria.
88. Letter to the regional office of the Ministry of Interior – Petrich, Sofia, April 11, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 37
It is requested that the composition and management are established and the activities of
the sect identified with the purpose of its demoralization in the region.
89. Reference regarding the activity of the religious sects in Blagoevgrad region,
Blagoevgrad, September 21, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1 а. е. 415 (Бл)
The focus falls on the ‘Baptists’ who are mentioned to hold hostile activity mainly expressed
in opposition to the actions of the government.
90. Plan for carrying out of operational activities of agents under the sect ‘Baptists’,
Petrich, October 24, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 65-65 гръб
Investigating the members with the aim of selecting suitable candidates for recruitment;
creating tension and compromising; conducting technical events.
91. Proposal for demoralization of the sect ‘Baptists’, existing in Petrich, Blagoevgrad,
January 16, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 75-75 гръб-76
Actions are planned for compromising through data dissemination about immoral behaviour
on amongst members.
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92. Plan for holding of operational events of agents and demoralization of the sect
‘Baptists’, Sofia, September 15, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 1, л. 1-3
The acquisition of quality agents is envisaged; conducting apurposeful demoralization
activities; assistance to the regional offices of the Ministry of Interior with regard to these
activities; writing anonymous letters discrediting the head of the sect.
93. Reference regarding the activity of the Evangelical sect in Petrich and the region, 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 27 (Бл)
It informs that its existence is illegal and therefore it is proposed a prosecutor to be notified
of it in order to worn its managing body and the latter to be demoralized.
94. Letter to department ‘International relations’ – Ministry of Interior, Sofia, April 17,
1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 226
It is related to sending an agent from the ‘Baptist’ sect in the USSR for incorporating and
developing their objects.
95. Reply to department ‘International relations’ – Ministry of Interior, Sofia, July 5, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-502, т. 2, л. 227
It is reported that an appropriate agent for sending to the USSR was not found from the
check-up implemented.

І.8. The Congregational Church
96. Letter to the regional chiefs, Gorna Dzhumaya, November 28, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 2
Detailed information is requested on the Evangelical sects in the region.
97. Information to the regional chief of the Ministry of Interior – Gorna Dzhumaya,
Petrich, December 9, 1946
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 3
It informs that there is a sect in the region; data is provided on the number of its members
and its leadership.
98. Report by ag. ‘Lyuter’, Petrich, August 18, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 43 (Бл), л. 1
Brief historical data on the Evangelical church in Petrich is provided.
99. Reference regarding the Evangelical Congregational (Saborna) sect in Bulgaria, Sofia,
June 17, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 39-40
It information about the status of the parishes, the churches, the members and the enemy
activity conducted.
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100. Information on the activities of the members of the Evangelical Congregational
(Saborna) Church, Sliven, August 3, 1970
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част IV, л. 125-126
Information is provided that members of the Pentecostal Church are transferred to the
Congregation Church, which was why the latter quickly increased their membership.
In order to stop the expansion of their activities, some events ate identified such as the
temporary or permanently the registration of the Congregational Church in the town; to
exercise a demoralising impact on the more hesitant members.
101. Reference on the Congregational sect in the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, May
12, 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-25 (Бл), т. 1, л. 203-210
Information on the historical development of the Evangelists-Congregationalists and their
activities in Bulgaria.
І.9. The Methodist Church
102. Reference regarding the appearance and evolution of the Evangelical Methodist Church
in Bulgaria, Sofia, December 24, 1949
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 5-8
Historical data on the appearance of the Evangelical Methodist Church in Bulgaria; the
more prominent leaders are listed, the parishes, the number of members and the property
they own.
103. Reference regarding a confiscation of a duplicating machine from a pastor of the
Evangelical Church, Shumen, February 17, 1972
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 60-61
Given that the person from whom the device is seized develops an active religious activity,
an opinion is expressed that he should be prevented from taking his initiative to restore the
rights over his possession.
104. Reference regarding the Methodist sect in the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, May
11, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-713, т. 2, л. 1-4
Information is provided about the development of the Methodist Church in Bulgaria,
mentioning that after the pastoral process in 1949 its activity is significantly diminished
and the relations with overseas religious centres are discontinued.
І.10. The Pentecostal Church
105. Report related to a course of the Evangelical Pentecostal churches in Burgas, Sofia,
February 20, 1948
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 911, л. 110-112
It provides information about the nature of the course and the events held. Conclusions
are made: not to allow such courses to be held in border areas where they can be used
for foreign intelligence purposes; to observe vigorously the leaders and officials of the
Evangelical movement in the country; it is necessary as well a massive explanatory work
against religion to be undertaken.
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106. Reference regarding the Evangelical Pentecostal Church in Bulgaria, Sofia, June 17,
1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1270, л. 32-34
Information on the state of the Pentecostal Church as well as its activities in the country.
107. Letter to the chief of the Ministry of Interior – Pomorie, Burgas, May 4 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 136
In connection with the compromise of a pastor, an anonymous letter is required to the
[Supreme Union] of the Pentecostal Church in Sofia, which would morally discredit the
preacher.
108. Copy of an anonymous letter, Pomorie, [after May 14, 1956]
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 140
It is addressed to the Union of Evangelical Churches in Sofia and aims to discredit and
compromise a pastor.
109. Letter to the regional chief of the Ministry of Interior – Pomorie, Burgas, September 7,
1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 4, оп. 1, а. е. 51 (Бс), л. 151
Some events are identified for compromising the pastor.
110. Combination that will be held with regard to an object, Burgas, July 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 5-6
In order to exacerbate the relations between representatives of the Evangelical Pentecostal
Church, an anonymous letter is expected to be prepared.
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111. Plan of operational activities of agents to limit and decompose the activity of the
Evangelical Pentecostal Church, Burgas, February 20, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 12-14
It is intended to send anonymous letters in order to spread the clashes between the members
and hinder the normal religious activity; events through the agents; activities amongst the
youth to separate from the sect.
112. Reference regarding the Evangelical Pentecostal sect in Bulgaria, Sofia, July 2, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част I, л. 2-5
It provides data on the occurrence, the activity carried out, the number of the churches and
the members in the country.
113. Plan for holding of operational activities of agents, Sofia, September 14, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част III, л. 1-4
Measures to acquire a new and quality agents are identified. Activities with regard to the
demoralization of the Sect, as well as helping the districts to implement the plan.
114. Plan for holding of operational activities of agents with regard to the Evangelical
churches, Polyanovgrad1, November 17, 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 230 (Бс), л. 4-5
The establishment of evangelical Pentecostal churches by district is foreseen as well as the
creation of intrigue and compromising of members in order to influence their giving up the
church.
1

Today’s town of Karnobat bears this name between September 1953 and January 1962
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115. Plan and activities for enhancing the struggle of the Evangelical Pentecostal Church,
Burgas, December 1960
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 779 (Бс), л. 4-4 гръб
In order to strengthen the mistrust among members of the Evangelical Pentecostal Church
in its leadership, and to limit the activity of the youth choir, some events are planned to be
held.
116. Plan for operational activities of agents for limiting and demoralizing the activity of the
Evangelical Pentecostal sect, Burgas, March 9, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 781 (Бс), л. 1-5
Various events are identified that engage the agents, the party active membership, the city
council and, above all, the men of confidence to compromise members and the leadership
for a greater outflow from the sect.
117. Report on the activities held regarding the taking away of the Evangelical church from
the village of Bargan2 and its demoralization, Polyanovgrad, July 10, 1961
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 230 (Бс), л. 6-7
It informs that following a village meeting of the members of the BCP, the BANU, the
Komsomol and the Fatherlad Front organization it is decided that the evangelical church
should become a bakery.
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118. Letter to regional chief of the Ministry of Interiors, Burgas, May 30, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 765 (Бс), л. 25
It is reported that a pastor of the Pentecostal Church tries to postpone military service by
simulation. A request is placed to get in touch with the military district and to be examined
by another doctor and sent to the ranks of the army, which would facilitate the demoralizing
activity carried out by state security.
119. Reference regarding the activity of the Supreme Council of the Pentecostal Church in
Bulgaria, Sofia, July 6, 1963
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част I, л. 65-66
In order to conduct demoralizing events among the sect and reduce its activity, it is thought
that it is necessary that part of the managing body is changed.
120. Reference regarding the activities of overseas religious centres, Sofia, June 3, 1969
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 2, част IV, л. 158-161
It informs about illegally imported religious materials in the country under the cover of
overseas religious centres associated with the names of Pentecostal pastors.
121. Memorandum, Sofia, December 19, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 10, л. 12-14
It is related to a meeting held in the Committee on BOC Affairs and Religious Cults with
representatives of the Solidarity Organization with Christians in connection with the
convicted members of the Pentecostal Church in the country.
2

The village of Bargan, Karnobat municipality, bears this name until August 1934 when it was renamed the village of Detelina, but in 1961 the
old name of the village is still used.
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122. Reference regarding the religious organisation ‘Underground Evangelism in the
Communist Countries’ – USA, Sofia, December 31, 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-717, т. 1, л. 32-35
It mainly provides information about Stephan Bankov, who have left the country is who is
involved with religious activity.
123. Counterintelligence Plan for the International Evangelical Conference in Yambol,
Yambol, August 14, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-706, т. 2, л. 21-25
The plan includes assignment tasks for the agents; inclusion of an operational worker on
a public basis in order to more thoroughly control the behaviour of foreign citizens during
the conference, etc.
І.11. The Tinchevists
124. Reference regarding the sect ‘Tinchevists’, Sofia, July 25, 1964
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 1, част III, л. 25-26
Information is provided about the establishment of the sect, the differences between it and
the other protestant denominations and religious leaders.
125. Reference regarding checks in private homes where members of the sect ‘Tinchevists’
hold religious gatherings, Sofia, February 28, 1973
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 32-34
From a search in private homes during meetings to and after detention and warning of persons by the authorities of the Ministry of Interior, it is concluded that some of the visitors
to the Tinchevists’ gatherings can be infused into the Baptist Church as this will help their
eradication as a sect.
126. Report, Sofia, February 12, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-347, т. 3, л. 162-163
Information is provided about a check in a private home at a meeting of members of the
‘Tinchevists’. From the warnings made and conversations held with the more active members, it is concluded that the fragmenting of the sect into very small groups will make it
more difficult for the State Security to control them.
Chapter ІІ
Sects and religious denominations
ІІ.1. The Danovists
127. Proposal for exposing a former agent, Sofia, May 11, 1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 77-77 гръб
Due to the fact that he was revealed as an agent recruited on compromising material, it is
proposed to place publicly in the salon, where the Danovists gather, some pictures of his
immoral activity with another collaborator of the State Security.
128. Reference regarding the status of the religious sects in the countryside, Sofia, May13,
1954
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 1-1 гръб
It informs that despite the data available to the State Security, no measures are taken to
terminate the activities of the latter.

Из архивите на ДС
59

129. Reference, Sofia, April 1, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 3-4
Data about the agents of the State Security among the ‘Danovists’, expressing the opinion
that the collaborators employed are disclosed, due to the poor selection and investigation
of the applicants for recruiting.
130. Reference about the sect ‘Danovists’, Sofia, August 4, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 12-14
It provides information about the religious activity expressed by disseminating literature,
concerts and attracting new members.
131. Reference about the status of the activities under the sect ‘Danovists’ – The White
Brotherhood, Pomorie, March 12, 1956
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 2
Information on the membership in the populated places of Pomorie region.
132. Proposal for conducting a financial audit, Sofia, September 28, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 37-38
Considering that until then there has been no financial control by the state authorities and
due to the fact that their gold has been discovered, hidden in Vitosha it is proposed that a
financial audit is conducted as well as questioning of the managing body members.
133. Circular letter of the Ministry of Interior, Sofia, November 27, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 42 (Бл), л. 24
The circular letter of the Ministry of the Interior is sent to all the regional offices in the
country and provides for simultaneous action for searches on the premises belonging to the
sect ‘White Brotherhood’– the Danovists for seizure of incriminated literature.
134. Report about activities implemented in connection with the circular letter of the Ministry
of Interior, [Petrich], December 7, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 42 (Бл), л. 23-23 гръб
He informed about the searches carried out in the homes of members of the sect ‘Danovists’
in the region of Petrich. Data on the literature found and seized.
135. A report on the searches of the homes of the active ‘Danivists’ in Burgas and the region,
Burgas, December 7, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 5-6
It informs about the searches conducted in Burgas and the literature seized.
136. Reference on the results of searches carried out of ‘Danovists’ in the different regions,
Sofia, December 9, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 33-34
Data on the literature seized and the other things found during the campaign in the country.
137. Copy of a letter concerning the literature that has to be seized, Sofia, December 10, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 52
It informs that all the books of Peter Danov appear in the lists of fascist and crude reactionary
literature subject to seizure.
138. Reference on the results of the searches carried out of the homes of active ‘Danovists’ in
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regions of Aitos, Pomorie and Kotel, Burgas, December 13, 1957
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 3-4
It informs about the searches implemented in the districts and the literature seized.
139. Reference on a conversation held with representatives of the ‘White Brotherhood’ –
Danovists, Sofia, January 10, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 31
It informs that after the campaign held for taking the literature of the Danovists a meeting
is held of their representatives with officials from the Ministry of Interior. At the meeting,
members of the ‘White Brotherhood’ are informed that the campaign is legal, and some of
the confiscated literature is handed over for re-melting, and another in the library.
140. Reference on the sect ‘Danovists’ – White Brotherhood with headquarters in Sofia,
February 5, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 774 (Бс), л. 8-10
It contains information on the leadership, the official religious and the disguised enemy
activities.
141. Report regarding the financial audit carried out, Sofia, March 11, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 1, л. 83
An opinion is expressed for coming up with a proposal after consultation with the Central
Committee of the Bulgarian Communist Party for closing the sect.
142. Reference on the financial audit carried out, Sofia, April 12, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 75-76
Large-scale tax evasion is established, and the State Security’s opinion is that the perpetrators
must be brought to court and in order to repay the financial debts to the state the property
owned by the sect is to be confiscated as well as those of the guilty persons.
143. Reference regarding the attempts of the Danovists to return their expropriated property,
Sofia, May 14, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 69
A recommendation is made by the Religious Affairs Committee to the Ministry of Justice
for the return of property expropriated from the Danovists under the Law on Big Urban
Real Estate, which is why it is envisaged to refer the issue to the Council of Ministers for
consideration and resolution. The State Security’s opinion is that this should be hindered
and the return of expropriated properties prevented.
144. Report, Sofia, September 1, 1958
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-158, т. 2, л. 77
It is related to the expropriation of the Danovists’ properties.
145. Reference on a convocation held of the religious societies ‘White Brotherhood’, Burgas,
July 18, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1а, а. е. 572, л. 34-35
He gives evidence that, despite the ban on holding a religious convocation, it has actually
taken place. It informs about the number of visitors and the way it has been held.
ІІ.2. Ustabashev
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146. Reference-proposal for taking measures against the members of the religious sect
‘Ustabashev’, Sofia, March 8, 1951
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 5-7
Information on the historical development of the sect; data on its activities before and after
September 9, 1944. It is mentioned that the most active members of the managing body have
been sent to the labour-educative schools for their activities. After a search at the home of
a member of the new leadership and the disclosures made, it is proposed the heads to be
approached by sending them to labour-educative schools, investigation and recruiting of an
agent to be carried out and activity of the sect to be restricted.
147. Reference on the sect ‘Ustabashev’, Sofia, May 27, 1955
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 10-12
Information is provided about the activity of the members of the managing body of the sect
and about the fact that they have been sent to a labour-educative school and brought to
trial. After their release, their development was implemented as they were held a 24-hour
interrogation and have been warned for terminating their enemy activities.
148. Letter to Todor Zhivkov, Sofia, December 10, 1959
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-156, л. 28
He is informed by the letter that the members of the ‘Ustabashev’ sect want to form a
Christian Communist Party to cooperate with the Bulgarian Communist Party in setting up
the Communist system in the country.
ІІ.3. The Bible speaks
149. Reference on the attempts to establish a branch in the People’s Republic of Bulgaria
of the international religious organisation ‘The Bible speaks’, Sofia, October 11, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 36-38
To discover, prevent and intercept attempts to establish a branch in the country of the
international organization ‘The Bible Speaks’ and to find out whether it is used as a cover
by foreign intelligence services, there are active operational events of agents identified.
150. Reference about the religious sect ‘The Bible speaks’, Sofia, October 26, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 34-35
It informs about the activity of the sect, which is mostly expressed in meetings between
young people, the holding rallies or religious concerts. It is believed that in the near future
it is possible for a mission to be created in Bulgaria.
ІІ.4. ISKCON
151. Reference on the illegal establishment of the religious organisation ISKCON in the
People’s Republic of Bulgaria, Sofia, February 22, 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-708, т. 1, л. 12-16
It informs about the organization of a religious group under the cover of yogism in the
country; activities are proposed to be conducted with regard to the active members.
ІІ.5. The Jehovists
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152. Reference on the activity of the Jehovist sect in the People’s Republic of Bulgaria and
its headquarters abroad, Sofia, March 8, 1974
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-714, л. 55-58
It informs about the work done by the State Security on the sect of the Jehovists, it is
mentioned that its activities in the country are entirely under the control of the State Security,
which has prevented its expansion.
153. Reference on the attempts of the enemy to establish the religious sect ‘Jehovah’s
Witnesses’ in the People’s Republic of Bulgaria, Sofia, February 8, 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-714, л. 52-54
From the data obtained for organizing the ‘Jehovah’s Witness’ sect in Bulgaria it is envisaged
preventive measures to be taken with regard to its organizers, leaders and active member.
ІІ.6. The Rose Cross
154. Reference on the activity of the religious organisation ‘The Rose Cross’, Sofia, September
20, 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – М, VI-Л-681, л. 27-31
It informs about the nature and structure of the organisation and its activity on the territory
of the People’s Republic of Bulgaria.
ІІ.7. The Mormons and others
155. Reference on the religious sect ‘The Mormons’, Sofia, May 14, 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а. е. 126, л. 9-9 гръб
A brief historical record of the emergence of the sect and its activities within the borders of
the People’s Republic of Bulgaria.
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Списък
на някои съкращения
БВЕ
БЕМЦ
БЗЕ
БПЦ
ВК
ВЦС
ГНС
ГОНС
ДОН
ДСНМ
КВБПЦРК
КЕЦ
КПП
МАЗРС
МПО
МФСЕЦ
НС
НСЗК
ОДС
ОЕЦ
ОМ
ОНС
ОРПС
ОСА
ОТМ
РУ
СГНС
СЕК
СКРЕЧ
СНМ
СОУД
ССЛ
Ссс
ССЦ
СЦАСД
СЦО
ТМВО
ЦАСД
ЦЗС

– Българска вражеска емиграция
– Българска евангелска методистка църква
– Българска задгранична епархия
– Българска православна църка
– Вражески контингент
– Върховен църковен съвет
– Градски народен съвет
– Градски общински народен съвет
– Дело за оперативно наблюдение
– Димитровски съюз на народната младеж
– Комитет по въпросите на Българската православна църква и религиозните
култове
– Конференция на европейските църкви
– Контролно пропускателни пунктове
– Международна асоциация за защита на религиозната свобода
– Македонска патриотична организация
– Международна федерация на свободните евангелски църкви
– [Неоформен сътрудник]
– Национална служба за защита на конституцията
– Органите на държавна сигурност
– Обединена евангелска църква
– „Операция мобилизация”
– Окръжен народен съвет
– Общ работнически професионален съюз
– Orthodox Church in America – Американска православна църква
– Оперативно-технически мероприятия
– Районни управления
– Столичен градски народен съвет
– Световен еврейски съюз
– Система за контрол и регистрация на чужденците
– Съюз на народната младеж
– Система за обединен отчет на данни
– Световен съюз на лютераните
– Строго секретен щат
– Световен съвет на църквите
– Съюз на църквите на адвентистите от седмия ден
– Световна ционистическа организация
– Турска мюсюлманска вероизповедна община
– Църква на адвентистите от седмия ден
– Църковно-земеделско стопанство
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