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вЪвЕДЕниЕ

Сборникът „Държавна сигурност и малцинствата“ е тридесет и второто издание 
от документалната поредица „Из архивите на ДС“ и представлява логично продъл-
жение на публикуваните вече документи, свързани с партийно-държавната политика 
спрямо малцинствата и реализирането на тази политика от репресивния апарат на 
Държавна сигурност. началото на поредицата, свързана с политиката към мал-
цинствата, бе поставено със сборниците: „Държавна сигурност и еврейската 
общност в България“ и продължено с „Държавна сигурност – смяната на имена-
та – възродителният процес” – 2 тома. 

При подбора на документите за настоящото издание е търсена възможността да 
бъдат представени механизмите, които изграждат партийно-държавната политика 
спрямо малцинствата. Става въпрос именно за система от механизми, а не за единна 
партийна политика спрямо различните етнически групи. Включените в сборника до-
кументи, отразяващи работата на ДС по линия на малцинствата, както и многоброй-
ните публикувани в различни издания материали от партийния архив, разкриват по 
красноречив начин факта, че към различните малцинства се прилагат различни мерки 
за „приобщаване“, „адаптиране“, „модернизиране“, „преодоляване на етническите 
различия“ и т.н. Нещо повече, политиката на БКП спрямо различните етнически гру-
пи в България претърпява на няколко пъти промяна на курса, като преминава през 
напълно противоположни крайности: от идеята за многонационална България – поли-
тически курс, който се налага след края на Втората световна война, до идеята за един 
етнос, един бит, една култура, едни обичаи. От политика на защита и укрепване на ет-
ническата идентичност на малцинствата се стига до политика на груби посегателства 
върху тяхната етническа идентичност, култура, религия и език. 

Най-яркото доказателство за непоследователната и противоречива политика на 
БКП спрямо малцинствата в България се съдържа в текстовете на основния закон на 
НРБ през разглеждания период. Конституцията на НРБ от 1947 г. съдържа редица раз-
поредби, с които се гарантира равенството пред закона, защитата от дискриминация, 
защитата на етнокултурната, религиозната и езикова самобитност на малцинствата. В 
Конституцията от 1947 г. се говори за различни малцинства и терминът „национални 
малцинства“ се използва свободно. С приемането на Конституцията от 1971 г. тер-
минът „национални малцинства“ е заменен с „граждани от небългарски произход“. 
Юридически тази промяна в термините означава, че не се признава наличието на раз-
лични малцинства в НРБ. От този момент нататък започва процесът на създаване на 
„единна българска социалистическа нация“. БКП предприема редица мащабни мерки 
за приобщаването на малцинствата към социалистическото общество и превръщане-
то им в активни строители на социализма. 

Промяната в политиката на партията към малцинствата в България не започва с 
приемането на новата Конституция – тя е предшествана и подготвяна повече от десе-
тилетие преди това с приемането на редица решения на Секретариата ЦК на БКП и 
на Политбюро, както и от някои постановления, решения и разпореждания на Минис-
терския съвет по линия на малцинствата. Тя все още не е ясно очертана, а асимила-
ционният натиск е на приливи и отливи. Факт е обаче, че от 1971 г. до падането на ко-
мунистическия режим от власт политиката на унификация на отделните малцинства 
започва да се провежда целенасочено, методично и с всички средства. 

Настоящото документално издание няма за цел да проследява промените в поли-
тическия курс на БКП спрямо малцинствата, нито пък външнополитическите причи-
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ни, които в определени моменти оказват своето влияние върху тази политика. Дотол-
кова, доколкото обаче различните етапи, през които минава партийната и държавната 
политика спрямо малцинствата, ще имат за резултат промяна във формите, средствата 
и методите, чрез които репресивният апарат на ДС прилага на практика политиката на 
БКП към отделните етнически групи, тук само с няколко думи ще се маркират проме-
ните в политическия курс на партията спрямо тези групи от населението.

 Намирайки се в несигурна властова позиция в рамките на Отечествения фронт, 
след 9 септември 1944 г. БКП залага на политиката чрез отстъпки към малцинствата 
да ги спечели на своя страна, опирайки се на партийно-пропагандната риторика, че 
те са естествени съюзници на властта и трябва да се подпомогне тяхното издигане в 
обществото1. Веднага след изборите за ВНС през 1946 г. отдел „Масов“ е разформи-
рован и към Секретариата на ЦК на БКП е създадена Малцинствена комисия, която 
поема ръководството на работата сред националните малцинства, чиято основна зада-
ча е „Да следи и подпомага работата на тези организации в рамките на решенията и 
директивите на ЦК“2. Две години след това, на проведената на 2 май 1948 г. национал-
на конференция на циганите в България, те открито декларират своята подкрепа към 
политиката на ОФ. Още една малцинствена организация – тази на арменците – КПО 
„Ереван“, веднага след своето създаване заявява своята лоялност към политиката на 
ОФ властта.

Това е времето, когато на отделните етнически групи е позволено създаването 
на свои културни и просветни организации, разбира се, това става с намесата и под 
контрола на органите на Държавна сигурност. На тези малцинствени организации 
е позволено да издават свои печатни издания – това са вестниците „Романо еси“ на 
представителите на циганското малцинство, в-к „Ереван“ на арменското малцинство, 
в-к „Елевтерия“ на гръцките емигранти. Дори кримските татари имат свое печатно 
издание – в. „Емел“. Отварят врати циганският театър „Рома“, сформират се худо-
жествено-творчески групи и сред представителите на арменското малцинство и т.н. 
От документите, намерили своето място в сборника обаче, се вижда, че прилагането 
на практика на тези „широки“ права и свободи на малцинствата строго се контролира 
от ДС. Тези организации, печатни издания, театрални групи и музикални ансамбли са 
създадени с помощта на ДС и се превръщат в обект на специален контрол от страна 
на ДС, а от средите на членовете им започва набирането на агентура.

След Априлския пленум през 1956 г. БКП прави остър завой в политиката си към 
малцинствата в НРБ. От групи от населението, ползващи се, пък макар и под зоркото 
око на ДС, от гарантираните им в Конституцията права и свободи, малцинствата се 
превръщат в обект на специален партиен и държавен контрол. Показателен в това 
отношение е фактът, че още на следващата година с решение на Политбюро № 290 от 
24 октомври 1957 г. Отделът за работа с турското население“ е преустроен в Отдел за 
работа сред националните малцинства . Този административен акт е свързан с реали-
зирането на новата държавна политика спрямо малцинствата и планираните мерки за 
създаването на единната българска социалистическа нация3. Приети са редица мерки 
в тази насока – както е видно от документите, публикувани в сборника – затворени 
са самостоятелните цигански и турски училища, циганите, водещи чергарски живот, 
са принудени да се заселят постоянно, а отказът да го направят се криминализира. 
Печатните издания на културно-просветните организации на циганите и арменците 

1 Бюксеншютц, Улрих. Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, 
роми, помаци и турци. IMIR, 2000 г., с. 110.

2 Пашова, Анастасия. Циганите мюсюлмани – неудобното за комунистическия режим в България 
малцинство, www.librev.com 

3 Пашова, Анастасия. Пак там.
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започват да се отпечатват само на български език. През 1951 г. по предложение на 
НС се иска разпускане на организациите на малцинствата и се препоръчва приоб-
щаването на малцинствата към организациите на ОФ. В други от тях са разпуснати 
младежките, спортните и женските отдели, създадени в рамките на тези организации, 
с обяснението, че такива отдели функционират в структурата на ДКМС и дублирането 
им е безсмислено. Започва един необратим процес на „приобщаване“4 на всички мал-
цинства в българското общество, на етническото му хомогенизиране. Новото ръко-
водство на БКП начело с Тодор Живков обнародва редица правителствени и партийни 
документи, чиято основна цел е създаването на единна „българска социалистическа 
нация“ чрез провеждането на политика на приобщаване на малцинствата към социа-
листическия начин на живот. 

Документите, включени в сборника, показват, че съвместните усилия на БКП и на 
структурите на ДС са насочени към социалното уеднаквяване на отделните етнически 
групи, което се осъществява с различни мерки за отделните етнически групи. В реди-
ца изследвания, посветени на политиката на БКП към малцинствата, се изтъква имен-
но този аспект от партийната политика: средствата, методите и формите, чрез които 
се осъществява социалното уеднаквяване на отделните етнически групи. В опростен 
вид тази политика гласи следното: „Чрез преодоляване на социалните различия, етни-
ческите и национални разлики също загубват своето значение“5.

Един малко по-подробен анализ на документите, разкриващи как репресивният 
апарат на ДС реализира на практика тази политика на социално уеднаквяване, пред-
ложен в следващата част на въведението, ще хвърли светлина върху това доколко ус-
пешна е една такава партийно-държавна политика. Безспорен е фактът, че въпреки 
наличието на общи права и равенство пред закона и общите принципи на администра-
тивен надзор отношението на българската държава към различните малцинства не е 
било едно и също. Различни са били както политиката, така и законодателната уредба, 
засягаща отделните групи. Ако акцентът в политиката на БКП спрямо циганите е при-
общаване към социалистическата нация чрез образование, налагане на уседнал начин 
на живот и др., спрямо власи, каракачани – откъсване от езиковата им среда, от нацио-
налистическите претенции на Румъния, Гърция, изразяващи се в опитите на влашки 
и каракачански задгранични организации да създадат свои филиали на територията 
на НРБ, то по отношение на турците, татарите, българомохамеданите държавната по-
литика е много по-брутална – засегнати са не само обичаите, облеклото, имената, но 
и религиозният им живот. Не може да не направи впечатление, че ако религиозният 
маркер е определящ за мерките, предприети за приобщаване на турците и българо-
мохамеданите към социалистическото общество, то при циганите елиминирането на 
етнокултурната специфика на тази общност и справянето с определен кръг от остри 
социални проблеми определят предприетите мерки спрямо тях6. 

Средствата и мерките, които се използват от БКП и ДС за работа по линия на 
власите и каракачаните, както се вижда и от документите, публикувани в сборника, 
се различават коренно от тези, прилагани спрямо циганите и турците. За противодей-
ствие на националистически претенции на гръцки и румънски организации спрямо 
власите и каракачаните БКП, от една страна, се опитва чрез забранителни мерки да 
ограничи използването на влашки диалект и гръцки език от тези две общности, от 
друга страна, насърчава историческите и етнографските изследвания, доказващи бъл-
гарския етнически произход както на влашкото население, така и на каракачаните в 
България. В регионите, населявани от каракачани и власи, са изпращани специални 

4 Във въведението е използван терминът „приобщаване“ вместо съвременния „интеграция“, тъй 
като това е терминът, който е използван в документите на ДС.

5 Бюксеншютц, Улрих. Пак там., с. 3.
6 Груев, Михаил. Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и 

последици, www.librev.com
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експедиции от историци, етнографи, филолози и други представители на академич-
ната общност с цел комплексно проучване на етническия произход на тези категории 
от населението. 

Документите, свързани с дейността на ДС по линия на малцинствата, са силно 
идеологизирани. Ако по отношение на циганското малцинство на преден план е изве-
дена формулировката, че в резултат на правилната политика на БКП в живота на ци-
ганите настъпват съществени промени, то в документите за арменското малцинство 
акцентът е поставен върху формулировката за фашисткия характер и дейност на съз-
дадените преди 9 септември 1944 г. арменски организации. Това определя и първите 
политически мерки на БКП спрямо тези малцинства и съответно реализирането им 
от органите на ДС. Веднага след 9 септември 1944 г. всички арменски организации, 
функциониращи дотогава, са закрити с обяснението, че са „фашистки“, „расистки“, 
„терористически“ или „контрареволюционни“ (вж. Док.  № 5, 19 от сборника). Тази 
задача е възложена на специално създадения със заповед на министъра на вътрешни-
те работи Временен комитет на арменското малцинство в България (вж. Док. № 1 и 
32 от сборника), който трябва да конфискува имуществото им, сметките и архивите 
им, а отговорните ръководители на т.нар. „фашистки“ организации са предадени на 
народната власт. На следващия месец – през октомври 1944 г., в гр. Сталин (Варна) е 
свикана конференция на арменския комитет при ОФ, на която се създава прогресивна-
та организация „Ереван“ със седалище в София и клонове в цялата страна, чийто Ус-
тав, както и ръководство е одобрен със Заповед № 77/19 януари 1944 г. на министъра 
на вътрешните работи (вж. Док. №2 от сборника). Към организацията функционират 
отдели за физкултура и спорт, младежки отдел, женски отдел, театрална група и др., 
но в този си вид просъществува няколко години, след което към него остават само 
културните и просветните звена7.

Бившите членове на закритите арменски организации незабавно са поставени под 
агентурно-оперативно наблюдение (вж. Док. № 17 от сборника), а скоро след това 
ДС започва активно да разработва Централния комитет на „Ереван“, печатното изда-
ние на организацията – в. „Ереван“, и Епархийския съвет на Арменската апостоли-
ческа църква (вж. Док. № 55 от разширеното електронно издание и Док. № 25 от 
сборника). Една от причините за поставянето на тези организации под наблюдение 
от структурите на ДС е решението, взето от ръководството на „Ереван“ от началото 
на 1948 г., да даде право на всички, които искат да членуват в нея, да го направят, 
включително и на бившите членове на закритите след 9 септември арменски органи-
зации (вж. Док. № 28 от разширеното електронно издание). От една страна, с цел 
да бъдат обхванати и наблюдавани всички вражески елементи от закритите органи-
зации, влели се в редиците на „Ереван“, отдел І на ДС взема решение да се разшири 
агентурно-информационният апарат в организацията. За тази цел на всеки 10 души 
се поставя за отговорник един „здрав, прогресивен другар“, който има за задача да 
следи и донася за всички действия на новопостъпилите членове. Едновременно с това 
в началото на 1949 г., вероятно не без намесата на ДС, е инициирана организацион-
на чистка в структурите на „Ереван“ с цел отстраняване на всички неблагонадеждни 
елементи. За тази цел ръководството на организацията издава Окръжно № 9, с което 
се нарежда да бъде извършено прочистване на организацията от вражески елементи – 
членове на закритите арменски организации, засегнати от национализацията едри 
индустриалци и т.н. (вж. Док. № 26 от сборника).  Изпълнението на тази задача е 
възложено на специална комисия, която чрез „десятъчническия апарат“ да осъщест-
ви организационната чистка и да предложи за изключване всички неблагонадеждни 
елементи. Веднага след прочистването на организацията от антинародните елементи 
е обсъждана възможността за закриване на „Ереван“ и доколко е необходимо нейното 

7 Мицева, Евгения. Арменците в България – култура и идентичност. София, 2001 г. с. 90.
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съществуване, при положение, че към края на 1949 г. жените арменки са включени в 
БНЖС, младежите в ДНСМ, а всички останали членове на организацията вече чле-
нуват в ОФ (вж. Док. № 49 от разширеното електронно издание). До закриване на 
организацията не се стига, но с Окръжно № 19 е наредено закриването на младежкия 
отдел към „Ереван“ и отделните физкултурни дружества. Целта, която се преследва с 
този акт, е реорганизиране на физкултурното и младежкото движение „на производ-
ствен принцип, без разлика на народност“ (вж. Док. № 26 от сборника).

Паралелно с преструктурирането на организационния живот на арменското мал-
цинство протича още един процес, реализиран от партийните структури и от органите 
на ДС – подготовката за репатрирането на арменците в СССР. И ако този процес е 
наричан в документите на ДС „доброволен“ и „желанието на арменците в България да 
се завърнат в историческата си родина“ да е педантично подготвяно, то както свиде-
телстват документите, публикувани в сборника, всеки опит на арменците в България 
да емигрират в друга държава, различна от СССР, се преследва безпощадно от Дър-
жавна сигурност. Още през 1946 г. ръководството на „Ереван“ отправя молба за ут-
върждаването на комитет, който да уреди всички въпроси, свързани с репатрирането 
на желаещите да се изселят в Армения (вж. Док. № 6  от разширеното електронно 
издание). Със заповед на министъра на вътрешните работи са утвърдени уставът и 
ръководството на комитета по репатрациите (вж. Док. № 6 и 9 от разширеното елек-
тронно издание). След утвърждаването на ръководството на комитета по репатрации-
те и устава му, в страната започват да се свикват заседания от „Ереван“ за разясняване 
на въпросите по репатрирането на арменците (вж. Док. № 26 от сборника). Създаде-
на е специална междуведомствена комисия от представители на МВР, МВнРИ, Щаба 
на войската, БНБ и др., която да разгледа исканията на арменците, свързани с процеса 
на отпътуването им от страната. На 15 юни 1946 г. Министерският съвет обнародва 
специално Постановление за мерките за съдействие по репатрирането на живущите 
в България арменци в Съветска Армения (вж. Док. № 13 от сборника). Сред тях 
са: издаване на безплатни паспорти, освобождаване от българско поданство и воен-
на служба, безмитен износ на имуществото им, безплатен превоз по железницата, 
право да преведат чрез БНБ до 10 000 лева и др. Една от причините, поради които 
ДС си затваря очите пред факта, че закритото след 9 септември 1944 г. арменско бла-
готворително дружество „Парекордзаган“ продължава да функционира, е свързана с 
обстоятелството, че основната му функция е свързана с финансовото подпомагане на 
процеса на репатрация на арменците (вж. Док. № 23 от сборника и Док. № 35 от раз-
ширеното електронно издание). Интерес представляват и документите, разкриващи 
различното отношение, което имат отделните социални прослойки сред арменското 
малцинство към процеса на репатрация. Бедните арменци са готови веднага да зами-
нат за Съветска Армения; средната класа сред тях предпочитат да отидат първо на 
екскурзия там с цел да проучат положението и тогава да решават дали да се преселят 
там окончателно. Богатата класа предпочитат да остане в България до момента, когато 
икономическите ограничения не ги принудят да емигрират в САЩ (вж. Док. № 19 от 
сборника). 

С приключването на процеса на репатрация на арменците в СССР от началото на 
50-те години се забелязва значително отслабване на натиска от страна на структури-
те на ДС към арменското малцинство. Данните от публикуваните в сборника доку-
менти показват, че от 50-те години насетне работата на ДС по линия на арменското 
малцинство се свежда основно до наблюдаване на контингента. В документите се 
констатира, че реакционни елементи сред арменското малцинство не представляват 
заплаха, вражеската им дейност се ограничава в разпространение на слухове против 
народната власт, акцентира се многократно и върху факта, че крупните търговци и ин-
дустриалци, засегнати от мероприятията на ОФ, не вземат участие в реализирането на 
стопанските мероприятия в страната (вж. Док. № 30 от сборника). Всички доклади 



11

са единодушни в констатациите си за слабата работа на ДС по линия на арменското 
малцинство, което се обяснява с липсата на достатъчно агенти и оперативни работни-
ци (вж. Док. № 48 и 58 от разширеното електронно издание). 

Документите, свързани с работата на ДС по линия на малцинствата, очертават 
циганите и гръцкото малцинство като едни от най-добре обезпечените в агентурно-
оперативно отношение малцинства. Във въведението съставителите на сборника из-
ползват термина „цигани“, от една страна, в контекста му на общностно название 
на етнокултурната група, а от друга, поради факта че това е терминът, използван в 
документите на ДС, както и във всички официални правителствени документи. Пора-
ди своите етнически, културни и социални особености те представляват един много 
труден обект за държавната малцинствена политика. Тъкмо спрямо тази група от на-
селението БКП не може да приложи един от най-важните аргументи за оправдаване 
на политиката си спрямо малцинствата, а именно, че циганите първоначално са имали 
български етнически произход8.

Основният проблем, както е видно от докладите на ДС, е свързан с изоставането 
на циганското население от общото развитие на страната – то не е заето с постоянен 
труд, не се задържа на едно място, води скитнически живот, занимава се с просия, 
гадаене и т.н. С оглед на това да се ликвидира изоставането на циганското население 
БКП и МС започват да разработват пакет от мерки, с които се цели премахването 
на скитничеството, ангажирането с постоянна работа и включване в образователната 
система на представителите на малцинството и т.н. Партийно-държавната политика 
спрямо циганското малцинство от началото на 50-те години, обединена и прикрита 
зад пропагандираната необходимост от подобряване на бита и културата на циганско-
то малцинство, е тясно свързана с политиката на форсирано модернизиране на бъл-
гарското общество посредством колективизация и индустриализация и острата нужда 
от работна ръка, която да бъде включена в изграждането на модерните индустриални 
предприятия, а също в ТКЗС-тата, особено след като в началото на 50-те годни голяма 
част от турското малцинство, заето в селското стопанство, е изселено. 

Заселването на чергаруващите цигански общности и трудоустрояването им в раз-
личните сектори на стопанския живот в страната ще даде така необходимата работна 
ръка за осъществяването на политиката на модернизация и индустриализация на бъл-
гарското общество. Ниското образователно ниво на циганите обаче ще принуди БКП 
първоначално да ги интегрира в селското стопанство9. За да се справи с този проблем 
,правителството разработва редица мерки в образователната система с цел приобща-
ване на циганското малцинство.

За подобряване работата сред циганското население, за тяхното привличане в 
изграждането на развитото социалистическо общество и за културно-просветното 
им издигане са обнародвани редица правителствени документи. Основополагащо за 
партийно-държавната политика спрямо циганското малцинство обаче се явява ПМС  
№ 258 г. от 1958 г. (вж. Док. № 73 от сборника). Мерките, предвидени в него за 
приобщаване на циганското малцинство към социалистическото общество, могат да 
бъдат разделени в няколко основни групи:

• мерки за ликвидиране на скитничеството чрез осигуряване на работа и жилище.
С това постановление се забранява скитническият начин на живот. Мерките, кои-

то са предвидени в него, целят чергаруващите цигани да се установят на постоянно 
местожителство и да бъдат трудоустроени. Тези мерки не са продиктувани от невъз-
можността на правителството и на структурите на ДС да ги контролират, а както вече 
бе споменато, от нуждата на работна ръка в ТКЗС и в предприятията. За тази цел 
на окръжните, околийските, градските комитети и селските народни съвети, в чиито 
райони живеят цигани, е наредено да осигурят работа на всички незаети с обществе-

8 Бксеншютц, Улрих. Цит. съч., с. 4. 
9 Бксеншютц, Улрих. Цит. съч., с. 111.
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нополезен труд цигани, като на семействата им бъде дадено постоянно местожител-
ство (вж. Док. № 126 от разширеното електронно издание). Предвижда се затвор за 
онези, които не изпълняват разпоредбите на закона. Управителните съвети на ТКЗС и 
ТПК се задължават да приемат на работа цигани за земеделска и занаятчийска работа; 
специално с цел трудоустрояването на циганите, живеещи в градовете, са създадени 
трудовите кооперации на ваксаджиите, на кошничарите, на преносвачите т.н., но ос-
новната част от циганите, живеещи в градовете, са настанени на работа в комунални-
те предприятия като „Чистота“ и „Комунални услуги“ (вж. Док. №75 от сборника).

За приобщаването на циганите към социалистическото общество е предприета 
мащабна кампания за изграждане на нови, евтини и хигиенични жилища, а за по-
ефективното разрешаване на въпроса с осигуряването на жилища ЦК на БКП изпра-
ща до окръжните, градските и районните комитети на БКП писмо, което задължава 
партийните органи и организации по места да подпомагат този процес (вж. Док. № 74 
от сборника). Като основно задължение на общинските ръководства е вменено подо-
бряване на хигиенните условия в кварталите, построяването на съвременна канализа-
ция, осигуряване редовното извозване на отпадъците в районите, в които живеят ци-
гани, както и да следят за спазването на санитарните изисквания в домовете, в които 
ще бъдат настанени представители на малцинството. На партийните ръководства по 
места също така е наредено циганите да бъдат настанявани в различни части на квар-
талите, по едно-две семейства в различни блокове, с цел да се избегне концентрацията 
на много цигани на едно място, а също така и с цел да се подобрят техният бит и кул-
тура под влиянието на заобикалящите ги български съседи. Ефектът от тази политика 
обаче в много случаи е точно обратен. При даденото циганско семейство започват 
да се заселват все повече негови роднини и в крайна сметка се стига до конфликтни 
ситуации. Това кара част от българските семейства да напусне жилищата си и да се 
оформи процес на гетонизиране на циганските поселища. Парадоксалното в случая 
е, че в постановлението е записано да се разбият гетата и да не се допуска създаване-
то на нови. На практика обаче става точно обратното (вж. Док. № 86 от сборника). 
Наред със заселването в смесени блокове, през 60-те години на циганите се отпускат 
кредити, за да могат да си построят собствени жилища. Построяват се самостоятелни 
къщи във всички по-големи градове и села – най-често в края на населеното място. От 
една страна, с тази мярка се цели частичното разрешаване на жилищния въпрос, а от 
друга страна, е опит да се ликвидира една от формите на организиране на циганите 
в групи, срещу което структурите на ДС се противопоставят с всички сили – това са 
т.нар. „лонджи“ или еквивалент на съвременните ВС каси (вж. Док. № 78 от сборни-
ка). Според ДС условията за съществуването на „лонджите“ са провокирани основно 
от ДСК, която не отпуска заеми на циганите. За да се справят със съществуването на 
тези организации, на БНБ и ДСК е наредено да отпускат на циганите заеми при същи-
те условия, при които се отпускат и на българите.

• мерки в образователната сфера. Наред с мащабната кампания за ликвидиране 
на скитничеството чрез осигуряване на работа и жилище в правителствените и пар-
тийните документи за работа с циганското малцинство са предвидени и множество 
мероприятия в образователната сфера. С ПМС № 258 изрично се нарежда „целокуп-
ното приемане на децата в училищна възраст от цигански произход в български учи-
лища“. Освен ликвидирането на ниския образователен статус на ромското население, 
с включването на децата от цигански произход в български училища се цели прекра-
тяването на практиката тези деца да бъдат изпращани в турски училища. Основното 
ядро от мерки, касаещи образователната реформа спрямо циганското малцинство, е 
свързано с откъсването на децата от цигански произход от семейната им среда. За 
тази цел се изграждат интернати, за да бъдат децата откъснати от кварталната си сре-
да и поставени в по-подходяща за развитието и образованието им социална среда. 
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По същото време се създават и Основните училища със засилено трудово обучение 
(ОУЗТО). Както и всички останали мерки, предприети от БКП за приобщаване на 
циганското малцинство към социалистическото общество, така и тези в образовател-
ната сфера не постигат желания ефект – децата от училищата за трудово възпитание 
(ОУЗТО) завършват обучението си там на 12 г., а по закон до навършване на 16 г. не 
могат да започнат работа, което отново ги връща в семейната и кварталната им среда. 

• мерки за приобщаване чрез откъсване на циганското население от турското. 
Причината за разработването на тази група от мерки се крие в желанието на партията 
да насърчи етническото самосъзнание у циганите в противовес на тенденцията голя-
ма част от тях да се определят като турци. Още през 1948 г., на страниците на вестник 
към циганите е отправен следният призив: „Онези, които досега са се срамували да 
се нарекат цигани и които са преминали към турското малцинство, или пък са били 
кръстени като християни, нека да свалят маските от лицата си, да вдигнат глави и да 
покажат, че са цигани“10. За това е било необходимо у тях де се утвърди чувството за 
етническо самосъзнание, отделено от религията. Именно предполагаемата опасност 
от асимилация в турското малцинство, чиято етническа единичност се крепи на езика 
и религията, застава винаги на преден план дори и при по-късните решения на пра-
вителството.

Още в ПМС № 258, а след това и с окръжно писмо № 809 на партийните комитети 
по места изрично се нарежда да не допускат турчеене сред циганското население. В 
обнародваното през 1962 г. Решение № 101 на Политбюро на ЦК на БКП се акцентира 
върху причините, които препятстват засилването на моралното и политическото един-
ство на народа – самоопределянето на циганите като турци. Именно тази причина се 
посочва и като важен инструмент на вражеската пропаганда. На базата на партийните 
и правителствени решения Шесто управление на ДС, съвместно с ДНМ разработва 
Окръжно № І-44 от 17 април 1979 г. със специфични за управлението мероприятия за 
подобряване на контраразузнавателната работа сред българските цигани, за своевре-
менното долавяне и пресичане на всякакъв вид негативни процеси и тенденции сред 
тях и за недопускане попадането им под влиянието на протурска и друга подривна 
пропаганда (вж. Док. № 85 от сборника). В изпълнение на окръжно № І-44 Инспек-
торатът на МВР прави цялостна проверка на състоянието на агентурно-оперативната 
работа сред българските цигани във всички окръжни управления на МВР. Резулта-
тите от проверката показват, че агентурно-оперативната и профилактичната работа 
сред българските цигани в почти всички управления не е приведена в съответствие с 
партийните решения, заповедите и указанията на ръководството на министерството. 
Един от основните проблеми е свързан с факта, че немалка част от циганите се турче-
ят. Следват строги указания към ОУ по места да не се допуска заселването на цигани 
в места с компактно турско население. На Министерството на отбраната са дадени 
указания да разделят етническите групи в поделенията и казармите.

Документите, публикувани в сборника, ясно показват, от една страна, как цялата 
отговорност за работата сред циганското малцинство и подобряване на битовите, со-
циалните условия на живот се възлага на окръжните и градските партийни комитети 
(вж. Док. № 127 от разширеното електронно издание), а от друга страна – колко 
стриктно ръководството на ДС следи за изпълнението на правителствените мерки. 
Доказателство за това са ежегодните проверки, извършвани от Инспектората на МВР 
за работата по линия на циганското малцинство (вж. Док. № 128, 144, 145 от разши-
реното електронно издание).  Нещо повече. Към някои от информациите на Инспек-
тората на МВР за извършените проверки отдел „Криминален“ към ДНМ изготвя свои 
бележки, които съдържат силна критика по отношение на изнесените данни за работа-

10 Бксеншютц, Улрих. Цит. съч., с. 111.
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та с циганското население. Силно критикувана е неефективността на образователната 
система спрямо децата от циганското малцинство, силно критикуван е липсата на ана-
лиз за причините за високата престъпност сред циганското население. Критикувана 
се направеният в анализа извод, че е преодолян проблемът със скитничеството, като 
се дава следната аргументация – циганите променят своята тактика на скитничество 
и вече не се придвижват като класически катуни, а ползват влакове, автомобили, ка-
миони и др. средства за придвижване. Критикува се фактът, че не се предлагат мерки, 
с които да се води борба срещу неписаните закони, по които живее циганското обще-
ство, а само се констатира съществуването на тези закони. Критикуват се окръжните 
партийни секретари, че самите те не знаят какви точно са тези неписани закони (вж. 
Док. № 76 от сборника).

Както вече бе споменато, другата група сред малцинствата, която е много добре 
обезпечена в агентурно-оперативно отношение от структурите на ДС, са гръцките по-
литемигранти. Това е свързано с някои особености в работата на ДС по линия на ГПЕ 
(гръцки политемигранти). На първо място трябва да се отбележи обстоятелството, 
че в работата си с това малцинство ДС се сблъсква с гръцкото разузнаване. Гръцкото 
разузнаване използва политемигрантите в две основни направления: за изпълнение 
на разузнавателни задачи на наша територия; за наблюдение и разработване на бъл-
гарски граждани, посещаващи Гърция. Публикуваните тук документи показват, че 
едно от основните направления в работата на задграничните разузнавателни централи 
на гръцкото разузнаване в градовете Орестия, Гюмюрджина, Драма и Демир Хисар 
е свързано със събирането на информация за гръцките политемигранти в България: 
какво работят, къде живеят, какви са политическите им интереси и т.н. (вж. Док. № 54 
от сборника). За да се противопостави на действията на гръцкото разузнаване по това 
направление, Специалната комисия към ЦК на БКП за гръцките политемигранти взе-
ма решение семействата на гръцките емигранти да бъдат заселвани само в Северна 
България (вж. Док. № 45 от сборника). Това се прави с цел да се избегне опасността 
от насаждането на вражеска агентура в най-невралгичните пунктове на страната като 
южната граница. От ДС считат, че заселването на представителите на това малцинство 
в Добруджа и политически, и оперативно е правилно. Друга мярка, която Специалната 
комисия към ЦК на БКП за гръцките политемигранти взема с цел противодействие на 
гръцкото разузнаване, е изпращането на част от ГПЕ в Полша, Чехословакия, Унгария 
и др., а останалите са трудоустроени по горските обекти, индустриални предприятия, 
ДЗС, ТКЗС и др. (вж. Док. № 44 от сборника). На структурите на ДС е наредено 
всички представители на ГПЕ да бъдат картотекирани, а вражески настроените да бъ-
дат взети на разработка. Всички предприятия, в които има настанени на работа гръц-
ки политемигранти, са поставени под агентурно наблюдение. Специално внимание е 
обърнато на онези предприятия, в които има трудоустроени гръцки емигранти, които 
са пребивавали на територията на Югославия. Причината за това се крие в опасенията 
на представителите на ДС тези лица да са били вербувани от югославското разузнава-
не (вж. Док. № 50 от сборника).

Сред особеностите в работата на ДС по това направление, особено внимание за-
служава фактът, че ДС работи в тясно сътрудничество с представителите на ЦК на 
ГКП, които се явяват и отговорници на гръцките емигранти в България. Именно по 
тяхна препоръка в ТВО са изпращани редица представители на гръцкото малцин-
ство по подозрение, че са вражески настроени срещу ГКП елементи (вж. Док. № 48 
от сборника). От друга страна обаче, наличието на представители на ГКП и гръцка 
партийна разведка на наша територия създава сериозни затруднения в работата на 
ДС по линия на гръцкото малцинство – агентите и информаторите на отговорниците 
на гръцките политемигранти отказват да съдействат на оперативните работници на 
ДС, отказват да предоставят информация за сънародниците си политемигранти и т.н. 
Предвид това и с оглед на подобряване на работата по линия на гръцкото малцинство 
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началникът на ІІІ отделение предлага да се вземе решение на високо ниво, дали е 
необходимо съществуването на ГКП и нейната партийна разведка на територията на 
НРБ (вж. Док. № 46 от сборника). До прекратяване дейността на ГКП сред гръцкото 
малцинство на територията на България не само че не се стига, но министърът на 
вътрешните работи Д. Диков в специален доклад до ПБ на ЦК на БКП прави предло-
жение да бъде разрешено на органите на ДС да разработва гръцките политемигран-
ти, като официално си сътрудничат с представителите на ГКП в България (вж. Док. 
№ 62 от сборника). Причините за този обрат се дължат на постъпилата информация 
в МВР за наличието на фракционна група сред гръцките емигранти, чиито действия 
са насочени към дискредитиране на ГКП. Същинският проблем обаче се крие в това, 
че голяма част от представителите на гръцката политемиграция в България се явяват 
привърженици на маоизма, защитаващи позициите на китайското ръководство (вж. 
Док.  № 57 и 58 от сборника). С цел предотвратяване разпространението на идеите 
на маоизма и подпомагане работата на ГКП с фракционните групировки, сред които 
се разпространяват материали, защитаващи позициите на китайското ръководство, 
Секретариатът на ЦК на БКП дава разрешение за оказване на помощ на ЦК на ГКП 
по нелегалното прехвърляне на специални групи от гръцки политемигранти през на-
шата граница в Гърция, за изпълнение на партийни задачи във връзка с предстоящия 
ІХ конгрес на ГКП (вж. Док. № 65 от сборника). Общият брой на тези мероприятия 
само за 1972 г. се предвижда да бъде 20. На ЦК на ГКП са отпуснати 50 000 лева и  
20 000 щатски долара. В подготовката и провеждането на мероприятията за неле-
галното прехвърляне на гръцки политемигранти в Гърция, са ангажирани и отделите 
„Военен“ и „Външна политика и международни връзки“ на ЦК на БКП. 

Ако спецификите в работата на ДС по линия на гръцкото малцинство са свързани 
с противодействието, от една страна на гръцкото разузнаване, а от друга, с необходи-
мостта от тясно сътрудничество с представителите на ГКП в България, то основните 
форми и методи в работата на ДС по линия на влашкото малцинство са свързани 
с противодействие на прорумънската националистическа дейност на антибългарска 
основа. Документите, отразяващи дейността на органите на ДС по линия на влаш-
кото малцинство, очертават няколко по-важни направления в работата им. Първото е 
свързано с рязкото увеличаване интереса на определени среди в Румъния към „влаш-
кото“ население у нас с цел доказване на румънския му произход. В документите 
многократно се констатира, че данни за провеждане на националистическа дейност 
на прорумънска основа в България до 1968 г. няма регистрирани. Засилването на тази 
дейност се дължи на особеностите на външнополитическия курс, провеждан от Н. Ча-
ушеску след 1969 г. (вж. Док. № 183 от разширеното електронно издание). Първите 
и по-общи по своя характер мерки, предприети от ДС в районите, в които има ком-
пактно „влашко“ население, прорумънски настроените лица от средите на учителите, 
лекарите, духовниците, които говорят на румънски език, са изселени в други области, 
а на техните места са назначени благонадеждни лица. Същинската работа на ДС по 
линия на влашкото малцинство започва едва в началото на 70-те години. Ръководство-
то на ДС отчита факта, че причината за засиления интерес на румънските учени към 
произхода на населението от Видинския регион и Добруджа се дължи на недостатъч-
ната литература, с която са разполагали за българския произход на това население и 
това дава възможност на румънските учени да се опитват да налагат своите тези за 
румънския им произход (вж. Док. № 97 от сборника и Док. № 183 от разширеното 
електронно издание). Обстоятелството, което безпокои ръководството на ДС на този 
етап от работата му по линия на влашкото малцинство, е свързано с факта, че румън-
ските учени, посещаващи Северна България, поддържат тесни контакти с българите, 
завършили румънското училище в София и университета в Букурещ. Нещо повече. 
Представителите на младата българска интелигенция са целенасочено издирвани от 
румънските изследователи и окуражавани да разработват научни трудове, доказващи 
румънския произход на населението от Видинския регион и Добруджа, които трудове 
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след това се публикуват в Румъния (вж. Док. № 165 от разширеното електронно 
издание). Многобройни са докладите на ДС, в които са публикувани данни за зачес-
тилите през 70-те години прояви на прорумънски национализъм на антибългарска 
основа сред българското население в Добруджа и Видинския регион, които се изра-
зяват основно в събиране на данни за бита, културата, обичаите, езика на местното 
население, доказващи румънския му произход. Агентурно-оперативните мероприя-
тия, разработвани от Държавна сигурност от края на 70-те години, са насочени към 
разкриване и предотвратяване на тази дейност. С цел правилно организиране на аген-
турно-оперативната работа по това направление, през 1975 г. оперативни работници 
от ДС се обръщат към БАН с молба да бъдат запознати с проблематиката, свързана с 
произхода на влашкото население (вж. Док. № 94 от сборника).

Втората основна група от задачи по линия на влашкото малцинство, за разреша-
ването на които ДС разработва обширен кръг от агентурно-оперативни мероприятия, 
е свързана с необходимостта да се ограничи влиянието на румънската църква и ду-
ховенство сред това население. На позицията, която заема румънското духовенство 
и църква, както и на действията є сред влашкото малцинство, е отделено значител-
но място в докладите и справките на ДС. Обтягането на отношенията между БПЦ 
и Румънската църква е резултат именно от намесата и на румънското духовенство и 
църква като проводник на прорумънската националистическа дейност за доказване на 
румънския произход на влашкото население във Видинския регион и Добруджа (вж. 
Док. № 164, 165, 170 от разширеното електронно издание). Данните от докладите 
за работата на ДС по линия на влашкото малцинство ясно показват, че агентурно-опе-
ративната обстановка по това направление е допълнително усложнена под влияние 
не само от прорумънската националистическа политика спрямо това население, но 
и от активизирането на членовете на влашките организации в СФРЮ, които подпо-
магат активно румънските националистически организации в опитите им да докажат 
румънския произход на населението от Северна България (вж. Док. №181 от разши-
реното електронно издание).

Що се отнася до работата на ДС по линия на каракачаните, от документите публи-
кувани в сборника, се вижда, че по-систематични мероприятия по линия на това мал-
цинство започват да се прилагат едва от края на 70-те години (вж. Док. №94 от сбор-
ника). Причината за това се крие във факта, че именно през този период се получават 
и първите данни за повишен интерес от страна на разузнавателните служби на Гърция 
към това население. До този момент каракачаните рядко присъстват в полезрението 
на ДС (по данни от ВГУ поради своята малобройност това население не създава про-
блеми от политически характер – вж. Док. №128 от сборника), ако това се случва, то 
е свързано с периода на колективизация, когато те са включвани в селскостопанските 
кооперативи като овцевъди и де факто продължават да се занимават с традиционния 
си поминък. Методите и средствата на работа на ДС по линия на каракачаните са 
сходни с тези, с които се работи по линия на влашкото малцинство, поради факта 
че Гърция се опитва да популяризира данни, отнасящи се до произхода и етнически 
сходства на живеещите у нас каракачани, с цел отъждествяването им като лица от 
гръцки произход. Активизирането на дейността на гръцките спецслужби по отноше-
ние на каракачаните в България налага органите на ДС и по-специално ВГУ и Шесто 
управление – ДС насочат вниманието си в борбата с националистическата дейност, 
провеждана от гръцките спецслужби в средите на българските граждани от карака-
чански произход. Ето защо ДС разработва редица мерки и мероприятия за предотвра-
тяване на подривната дейност на гръцките разузнавателни служби по линия на кара-
качаните, като нарежда да се установи броят на каракачаните в България и изучаване 
на връзките им в Гърция с цел контраразузнавателното обезпечаване на контингента 
по тази линия. От друга страна, под агентурно-оперативно наблюдение са поставени 
и всички временно пребиваващи в южната част на България гръцки граждани, които 
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се опитват да събират сведения за това население, тъй като по данни на ВГУ това са 
емисари на каракачанските дружества в Гърция (вж. Док. №127 от сборника). 

По линия на албанското малцинство и кримските татари ДС работи сравнително 
слабо. Причините за това са няколко. На първо място представителите и на двете 
групи са сравнително малобройни общности, не живеят в компактни групи, не са 
обхванати в свои организации. В документите, свързани с работата на ДС по линия 
на албанското малцинство, резултатите от агентурно-оперативната работа се опреде-
лят като лоши, а по това малцинство почти не се работи – няма заведени ОНД, няма 
вербувана агентура. Констатира се също така, че няма регистрирани вражески прояви 
от представителите на тази група от населението (вж. Док. № 193 от разширеното 
електронно издание). От справките за албанското малцинство става ясно, че пред-
ставителите на тази група от населението се занимават със сладкарство и производ-
ство на боза.

Кримските татари влизат в полезрението на Държавна сигурност в началото на 
60-те години, когато започва процес на изясняване броя на представителите на тази 
група от населението, отраслите, в които работят, данни за вражески прояви и т.н. (вж. 
Док. № 117 от сборника). От справките става ясно, че почти всички представители на 
малцинството се занимават със земеделие и са включени в ТКЗС-тата в районите по 
местожителство и не развиват вражеска дейност. Тъй като голяма част от кримските 
татари са се изселили в Турция, интерес за ДС представляват връзките, които те под-
държат с останалите в България свои сънародници. 

Документите, публикувани в сборника „Държавна сигурност и малцинствата“ 
свидетелстват за една противоречива и непоследователна по своя характер партийно-
държавна политика спрямо малцинствата. Доколко тя е била успешна и оправдана е 
тема на редица изследвания в българската историография. Съставителите на сборни-
ка се надяват с включените в настоящето издание материали да разширят обхвата на 
документалната база, свързана с тази проблематика.

* * *

Книжното тяло на сборника „Държавна сигурност и малцинствата“ включва 128 
фототипни документа, а неговото разширено електронно издание – 217. Архивните 
материали са структурирани по тематично-хронологичен принцип. При съставянето 
на сборника са прегледани над 400 архивни единици. Документите са подбрани от ар-
хива на ПГУ–ДС (АКРДОПБГДСРСБНА – Р) и от Служебния архив на МВР (АКРДО-
ПБГДСРСБНА – М). 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.

  
КрДоПБгДсрсБна
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IntRoDUCtIon

The collected book „State Security and the Minorities“ in the thirty-second edition of 
the documentary series „From the Archives of SS“ and is the logical continuation of the 
already published documents related to the party-government policy towards minorities and 
the realization of this policy by the repressive system of State Security. The beginning of 
this series was set with the collected books: „State Security and the Jewish Community 
in Bulgaria“ and was continued with „State Security – the Change of Names – the 
Revival Process” – 2 volumes.

In the course of selection of the documents for this edition, the opportunity to present 
the mechanisms which built the party-government policy towards minorities, by which, 
also to reveal the system of mechanisms by which, State Security applied in the practice 
the policy of BCP (Bulgarian Communist Party) towards minorities was sought. It refers 
exactly to a system of mechanisms and not to a unified party policy towards the various 
ethnic groups. The documents depicting the work of SS regarding minorities included in the 
collection book as well as the numerous materials from the archive of the party published 
in various publications reveal eloquently the fact that different measures for „affiliation“, 
„adaptation“, „мmodernization“, „overcoming the ethnic differences“, etc. were applied to 
the various minorities. Moreover, the policy of BCP towards the different ethnic groups in 
Bulgaria underwent several times changes of the course and passed through several opposite 
extremes: from the idea of a multi-national Bulgaria – a political course set after the Second 
World War, to the idea of one ethnos, one lifestyle, one culture, customs. From a policy 
of protection and strengthening of the ethnic identity of minorities, the transition was to a 
policy of rude violations of their ethnical identity, culture, religion and language.

The clearest evidence of the inconsistent and contradictive policy of BCP towards the 
minorities in Bulgarian is contained in the texts of the main law of PRB (the People’s 
Republic of Bulgaria) within the period under review. The constitution of PRB of 1947 
contains a number of provisions meant to ensure the equality before the law, protection 
from discrimination, protection of the ethnic culture, the religious and language originality 
of minorities. In the Constitution from 1947, various minorities are mentioned and the term 
„national minorities“ is used freely. With the adoption of the Constitution of 1971, the 
term „national minorities was replaced by „citizens of non-Bulgarian origin“. Legally, this 
change of the terms means that the existence of various minorities was not recognized in 
PRB. At this point, the process of creation of a „unified Bulgarian socialist nation“ began. 
BCP undertook a number of large-scale measures for the affiliation of the minorities in the 
socialist society and their transformation into active builders of socialism. 

The change of the policy of the party towards the minorities in Bulgaria did not begin 
with the adoption of the new Constitution – it had been preceded and prepared for more 
than a decade by the adoption of a number of decisions of the Secretariat of the CC (Central 
Committee) of BCP and ones of the Political Bureau as well as by some of its decrees, 
resolutions and ordinances of the Council of Ministers regarding the minorities. It was not 
outlined yet clearly and the assimilation pressure has its ups and downs. It is a fact, however, 
that from 1971 until the fall of the communist regime from power, the policy of unification of 
the separate minorities began to be conducted purposefully, methodically and by all means.
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This documentary publication does not aim to trace the changes in the political course 
of BCP towards the minorities, neither the foreign-policy reasons which at some time 
exerted their influence on this policy. However, insofar as the various stages through which, 
the party and government policy towards the minorities passed resulted in a change of the 
forms, means and methods with the use of which, the repressive system of SS applied in 
the practice the policy off BCP towards the separate ethnic groups, only a few words will 
be used here to mark the changes in the political course of the party towards those groups 
of the population.

In a situation of uncertain power positions within the Fatherland Front (FF) after 9 
September 1944, BCP relied on a policy of concessions to the minorities in order to win 
them over to its side, using party-propaganda rhetoric that they were natural allies of the 
government and their rise in society should be supported1. Immediately after the elections 
for Grand National Assembly in 1946, the Mass Department was dissolved and Commission 
on Minorities was established at the Secretariat of CC of BCP which assumed the guidance 
of the work among the national minorities whose main task was „To monitor and support 
the work of those organizations within the decisions and directives of CC“2. Two years later, 
at the National Conference of Gypsies in Bulgaria conducted on 2 May 1948, they openly 
declared their support for the policy of FF. Yet another minority organization – the one 
of Armenians - Erevan CEO (cultural-educational organization) declared its loyalty to the 
policy of FF in the government immediately after its establishment.

This was the time when the separate ethnic groups were allowed to create their own 
cultural and educational organization, of course, this happened with the interference and 
under the supervision of the authorities of State Security. Those minority organizations were 
allowed to create their own printed media – these were the newspapers:  Romanoesi of 
the representatives of the Gypsy minority, Erevan newspaper of the Armenian minority, 
Elevteria newspaper of the Greek emigrants. Even Crimean Tatars had their printed media – 
Emel newspaper. A Gypsy theater by the name of Roma opened doors, art and creative 
groups were formed also among the representative of the Armenian minority, etc. However, 
it can be seen from the documents selected in the collected book that the application in the 
practice of those “wide” rights and freedoms of the minorities was strictly controlled by 
SS. Those organizations, printed media, theater groups and musical ensembles were created 
with the help of SS and turned into a subject of special control by SS and agents began to be 
recruited among their members.

After the April plenum in 1956, BCP made a sharp turn in its policy towards the 
minorities in PRB. From groups of the population enjoying, despite under the vigilant eye 
of SS, their rights and freedoms guaranteed by the Constitution, the minorities turned into 
a subject of a special party and government control. The fact that as early as next year, 
by decision of Political Bureau № 290 dated 24 October 1957, the Department for Work 
with Turkish Population was transformed into Department for Work among the National 
Minorities is indicative in this reference. This administrative act was related to the realization 
of the new government policy towards the minorities and the planned measures for the 
creation of a unified Bulgarian socialist nation3. A number of measures were adopted in this 
reference – as seen from the documents published in the collected book – the independent 

1 Ulrich Büchsenschütz, Minority Policy in Bulgaria. The Policy of BCP towards Jews, Romany, Pomaks 
and Turks, IMIR, 2000, p. 110

2 Anastasia Pashova, The Gypsies Muslims – the Minority Uncomfortable for the Communist Regime in 
Bulgaria, www.librev.com

3 Anastasia Pashova, ibid.

http://www.librev.com
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Gypsy and Turkish schools were closed, the Gypsies having a nomadic lifestyle were forced 
to settle permanently and the refusal to do that was incriminated.  The printed media of the 
cultural-educational organizations of gypsies and Armenians began to be printed only in 
Bulgarian language. In 1951, at a proposal of the National Assembly, the dismissal of the 
organizations of the minorities was requested and the affiliation of the minorities to the 
organizations of the FF was recommended. In others of them, the young people, the sport 
and female units created within those organizations were discharged with the explanations 
that such units functioned in the structure of DCYU (Dimitrov’s Communist Youth Union) 
and their duplicating is useless. An irreversible process of „affiliation“4 of all minorities 
to the Bulgarian society, of its ethnic homogenization began. The new leaders of BCP, led 
by Todor Zhivkov published a number of government and party documents whose main 
purpose was to create a unified „Bulgarian socialist nation“ through the conducting of the 
policy of affiliation of the minoritiesto the socialist lifestyle. 

The documents included in the collected book show that the joint efforts of BCP and of 
the structures of SS were aimed at social unification of the separate ethnic groups which was 
done by various measures for the separate ethnic groups. In a number of studies dedicated 
to the policy of BCP towards the minorities, it is exactly this aspect of the party policy that 
is emphasized: the means, methods and forms through which, the social unification of the 
separate ethnic groups was realized. In a simplified form, this policy says: „By overcoming 
the social difference, the ethnic and national differences also lose their significance“5.

A more detailed analysis of the documents revealing how the repressive system of 
SS realized in the practice this policy of social unification given in the next part of the 
introduction will throw light on how successful such party-government policy was. The 
fact that in spite of the existence of common rights and equality before law and general 
principles of the administrative supervision, the attitude of the Bulgaria state to the different 
minorities was not one and the same is doubtless. Both the policy and the legal frame related 
to the separate groups were different. If the emphasis in the polity of BCP to the gypsies 
was affiliation to the socialist nation through education, the imposing of a settled lifestyle, 
etc. towards Wallachians, Karakachans – breaking from their language environment, from 
the nationalistic claims of Romania, Greece consisting of the attempts of the Wallachian 
and Karakachan foreign organizations to create their branches in the territory of PRB, then 
in reference to Turks, Tatars, Bulgarian Mohammedans, the state policy was much more 
brutal – not only the customs, clothes, names, but also their religious life were affected. 
One cannot avoid getting the impression that if the religious market was the determining 
one for the measures undertaken for affiliation of Turks and Bulgarian Mohammedans to 
the socialist society, then with gypsies, the elimination of the ethnic-cultural specifics of 
this community and the dealing with a certain set of severe social problems determined the 
measured undertaken in reference to them6.

The means and measures which were used by BCP and SS for work in the aspect of 
Wallachians and Karakachans, as seen from the documents published in the collected 
book, differ radically from the ones applied towards Gypsies and Turks. To counteract to 
the national claims of Greek and Romanian organizations towards the Wallachians and 
Karakachans, BCP on one hand, tried through prohibitive measures to limit the use of 
Wallachian dialect and Greek language by those two communities and on the other hand, to 

4 The term “affiliation” is used in the introduction instead of the contemporary “integration” because this 
is the term which was used in the documents of SS.

5 Ulrich Büchsenschütz, ibid., p. 3
6 Mihail Gruev, Muslim Communities and the Political Regime: Policies, Reactions and Consequences,  

www.librev.com
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encourage the historical and ethnographic studies proving the Bulgarian ethnic origin both 
of the Wallachian population and of the Karakachans in Bulgaria. In the regions inhabited by 
Karakachans and Wallachians, special expeditions of historians, ethnographers, philologists 
and other representatives of the academic community were sent with the aim to perform a 
complex study of the ethnic origin of those categories of the population. 

The documents related to the activity of SS in reference to the minorities are strongly 
ideologized. If in reference to the Gypsy minority, the phrasing that resulting from the correct 
policy of BCP, there were essential changes in the life of gypsies was formulated, then in 
the documents related to the Armenian minority, the emphasis is on the phrasing about 
the fascist nature and activity of the Armenian organizations created before 9 September 
1944. This also determined the first political measures of BCP towards those minorities and 
respectively, their realization by the bodies of SS. Immediately after 9 September 1944, all 
Armenian organizations functioning by that time were closed with the explanations that 
they were „fascist“, „racist“, „terroristic“ or „counter revolutionary“. (See doc. № № 5, 19 
of the collected book). Тthis task was assigned to Temporary Committee of the Armenian 
Minority in the Republic of Bulgaria particularly established by an ordinance of the Minister 
of Interior  (See doc. №. № 1 and 32 of the collected book) which should confiscate 
their property, accounts and archives and the responsible leaders of the so called “fascist” 
organizations were surrendered to the people’s power. In the next month – in October 1944 
in the city of Stalin (Varna) a conference of the Armenian committee at FF was summoned 
at which, the progressive organization Erevan was established with a registered address 
in Sofia and branches in the whole country, whose Statutes and leaders were approved by 
Order № 77/19 January 1944 of the Ministry of Interior (See doc. № 2 of the collected 
book). Departments for physical education and sport, youth units, women’s units, theatrical 
teams, etc. functioned in the organization but in this form, it existed for several years and 
then, only the cultural and educational units remained in it7.

The former members of the dissolved Armenian organization were immediately put 
under agent-operational observation (See doc. № 17 of the collected book), and soon after 
that, SS began to actively investigate the Central Committee of Erevan, the printed media 
of the organization – Erevan newspaper and Eparchial Council of the Armenian Apostolic 
Church (See doc. № 55 of the enlarged electronic edition and Док. № 25 of the collected 
book). One of the reasons for putting those organizations under observation by the structures 
of SS was the decision adopted by the leaders of Erevan at the beginning of 1948 to give 
the right of membership to all who wished to become its members, including the former 
members of the Armenian organizations dissolved after 9 September (See doc. № 28 of the 
enlarged electronic edition). On one hand, aiming at covering and monitoring all hostile 
elements from the closed organization who became members of Erevan, І-st department 
of SS adopted a decision to extend the agent-information system in the organization. 
To this effect, a “sound, progressive comrade” was put per every 10 persons to  be their 
person responsible whose task was to monitor and report all actions of the newly admitted 
members. Simultaneously with that, in the beginning of 1949, probably not without the 
interference of SS, an organizational purge in the structures of Erevan was initiated aiming 
at the elimination of all unreliable elements. To this effect, the leaders of the organization 
issued circular letter № 9, by which, they ordered to have a purge of the organization from 
hostile elements done – members of the closed Armenian organization, large industrialists 
affected by the nationalization, etc. (See doc. № 26 of the collected book).  The execution 
of this task was assigned to a special commission which, through “the system one per ten” 

7 Evgenia Mitseva, Armenians in Bulgaria – Culture and Identity, Sofia, 2001, p. 90
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was to realize the organizational purge and to offer for exclusion all unreliable elements. 
Immediately after the cleaning of the organization from the anti-people’s elements, the 
option of closing the Erevan organization was discussed and how necessary its existence 
was provided that at the end of 1949, the Armenian women were included in Bulgarian 
People’s Women Union and the young people in DCYU, and all the remaining members of 
the organization were already members of FF (See doc. №49 of the enlarged electronic 
edition). The organization did not come to closing but by Circular letter № 19, the closing 
of the youth section of Erevan and the separate units for physical education was ordered. 
The pursued aim was to reorganize by this act the sport and youth movement „according to 
production principle, without regard of nationality“ (See doc. № 26 of the collected book).

In parallel with the restructuring of the organizational life of the Armenian minority, 
there was another process realized by the party structures and by the bodies of SS – the 
preparation of the repatriation of the Armenians to the USSR. And if this process was called 
in the documents of  SS “voluntary“ and „the wish of the Armenians in Bulgaria to return to 
their historical native land“ was elaborately prepared, then, as documents published in the 
collected book evidence, each attempt of the Armenians in Bulgaria to emigrate to another 
country, different from the USSR was mercilessly persecuted by State Security. As early as 
1946, the leaders of Erevan placed a request for the approval of a committee which was to 
settle all issues related to the repatriation of those who wished to migrate to Armenia (See 
doc. № 6 of the enlarged electronic edition). By an order of the Minister of Interior, the 
statutes and the managing body of the Committee for Repatriations were approved (See doc. 
№ 6 and 9 of the enlarged electronic edition). After the approval of the managing body of 
the Committee for Repatriations and its statute, meetings of Erevan organization began to be 
held in the country for clarifying the issues related to the repatriation of Armenians (See doc. 
№ 26 of the collected book). A special inter-institutional commission of representatives of 
MoI, Ministry of Foreign Affairs, the Army Headquarters, BNB and others was established 
which was to examine the requests of Armenians related to the process of their departure 
from the country. On 15 June 1946, the Council of Ministers promulgated a special Decree 
on the Measures for Cooperation for the Repatriation of the Armenians residing in Bulgaria 
to Soviet Armenia (See doc. № 13 of the collected book). The following were among 
them: issuing free passports, the release from Bulgarian nationality and military service, 
duty-free export of their property, free railway transportation, right to transfer through BNB 
up to 10 000 levs, etc. One of the reasons due to which, SS closed its eyes to the fact that 
the Armenian charity society Paregordzagan closed after 9 September 1944 continued to 
function was related to the circumstance that its main function was related to the financial 
support of the process of repatriation of Armenians (See doc. № 23 of the collected book 
and doc. №35 of the enlarged electronic edition). The documents revealing a different 
attitude which the separate social strata among Armenian population had towards the 
process of repatriation are also interesting. The poor Armenians were ready to leave for 
Soviet Armenia immediately; the middle class among them preferred to go to a trip first 
aiming at seeing the situation there and then to decide whether to move there finally. The 
rich class preferred to remain in Bulgaria until the time when the economic limitations force 
them emigrate to the USA (See doc. № 19 of the collected book). 

With the end of the process of repatriation of the Armenians to the USSR, from the 
beginning of 1950s, there was a significant weakening of the pressure by the structures of 
SS on the Armenian minority. The information of the documents published in the collected 
book shows that from 1950s on, the work of SS in reference to the Armenian minority 
consisted of mainly observation of the contingent. It was ascertained in the documents that 
reactional elements among the Armenian minority were not a threat, their hostile activity 



23

was limited to spreading rumours against the people’s power, there was a multiple emphasis 
on the fact that the large merchants and industrialists affected by the activities of FF did not 
participate in the realization of the economic activities in the country (See doc. № 30 of the 
collected book). All reports were unanimous in their conclusions for the weak work of SS 
in reference to the Armenian minority which is explained with the lack of sufficient agents 
and operative workers (See doc. № 48 and 58 of the enlarged electronic edition).

The documents related to the work of SS in reference to the minorities outline Gipsies 
and the Greek minority as one of the most covered in terms of agents and operative 
activities minorities.  The term Gypsies is used by the compilers of the collected book in the   
Introduction on one hand, in its context of common name of the ethnic-cultural group and 
on the other, due to the fact that this was the term used in the documents of SS as well as 
in all official government documents. Due to their ethnic, cultural and social peculiarities, 
they were a very difficult subject for the state policy towards the minorities. It was exactly 
towards this group of the population that BCP could not apply one of the most important 
arguments for justifying its policy towards the minorities, exactly – that the Gypsies initially 
had Bulgarian ethnic origin8.

The main problem, as seen from the reports of SS, was related to lagging of the Gypsy 
population behind the general development of the country – it was not engaged with 
permanent work, did not stay at one and the same place, had a nomadic lifestyle, engaged 
in begging, fortune telling, etc. Aiming at the liquidation of the lagging behind of Gypsy 
population, BCP and the Council of Ministers began to prepare a pack of measures aimed at 
eliminating the nomadic lifestyle, engagement with permanent employment and inclusion 
in the educational system of representatives of the minorities, etc. The party-government 
policy towards the Gypsy minority from the beginning of 1950s, united and hidden behind 
the propagandized  necessity of improvement of the lifestyle and culture of Gypsy minority 
was closely related to the policy of forced modernization of Bulgarian society through 
collectivization and industrialization and the acute need of labour force to be involved in 
the construction of the state-of-the-art industrial enterprises and also in the LCAFs (Labour-
Cooperative Agricultural Farms), especially after in the beginning of 1950s, a large part of 
the Turkish minority involved in agriculture was deported.

The accommodation of the nomadic Gypsy communities and their employment in 
various sectors of the economic life of the country was to give the so necessary labour force 
for the realization of the policy for modernization and industrialization of Bulgarian society. 
The low educational level of Romany, however, would force BCP to integrate them initially 
in agriculture9. To deal with this problem, the government prepared a number of measures 
in the educational system aiming at affiliation of the Romany minority. 

A number of government decrees were promulgated for the improvement of the work 
among Gypsy population, for their involvement in the establishment of the advanced socialist 
society and for their cultural advancement. However, Decree of the Council of Ministers № 
258 of 1958 (See doc. № 73 of the collected book) was fundamental for the party-government 
policy towards the Gypsy minority. The measures envisaged in it for affiliation of the Gypsy 
minority to the socialist society may be divided into several main groups:

• measures for the liquidation of nomadic life by ensuring work and home.
This decree forbids the nomadic lifestyle. The measures which were envisaged in it aim 

at having the nomadic Gypsies settle at a permanent place of residence and be employed. 

8 Ulrich Büchsenschütz, ibid., p..4
9 Ulrich Büchsenschütz, ibid., p..111
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Those measures did not result of the failure of the government and SS to control them but, 
as was already mentioned, by the need of labour force in LCAF and in the companies. 
To this effect, the district, regional, urban and rural councils in whose area, Gypsies lived 
were ordered to ensure work for all Romany not engaged with public-benefit labout and the 
families were to be given a permanent place of residence. (See doc. № 126 of the enlarged 
electronic edition). Imprisonment was envisaged for those who did not observe the 
statutory provisions. The managing bodies of LCAF and Labour-Productive Cooperatives 
were obliged to accept to work Gypsies for agricultural of craftsman’s work; especially with 
the aim to employ the Gypsies living in the cities, the labour cooperatives of shoeblacks, of 
basket-makers, of carriers, etc. were created but the main part of the Gypsies living in the 
cities were employed in the utility entities such as Cleanness and Utilities (See doc. № 75 
of the collected book).

For the affiliation of the Gypsies to the socialist society, a large-scale campaign for the 
construction of new, cheap and hygienic homes and for the more efficient resolving of the 
issue related to providing homes was undertaken, CC of BCP sent to the district, town and 
regional committees of BCP a letter which obliged the party bodies and organizations at the 
spot to facilitate this process (See doc. №74 of the collected book). The main obligation 
assigned to the municipal leaders was the improvement of the hygienic conditions in the 
districts, the construction of contemporary sewerage system, ensuring regular removal of 
the waste in the areas inhabited by Gypsies and to monitor for the observance of the sanitary 
requirements in the homes where representatives of the minority were to be accommodated. 
The local party leaders were also ordered that the Gypsies were accommodated in various 
parts of the districts, one or two families in the various blocks of flats, aiming at avoiding the 
concentration of a lot of Gypsies at one place and also, aiming at improving their everyday 
life and culture under the influence of their surrounding Bulgarian neighbors. The effect of 
this policy, however, was just the opposite in many of the cases. Still more and more relatives 
began to settle with a given Gypsy family and finally, things escalated to a conflict situation. 
This made part of the Bulgarian families leave their homes and a process of ghettoization of 
Gypsy habitats began to form. What is paradoxical in that case was that it was specified in 
the decree that ghettoes should be liquidated and not the creation of new ones was not to be 
allowed. In practice, however, just the opposite happened (See doc. № 86 of the collected 
book). Together with the accommodation in mixed block, in 1960s, Gypsies were granted 
loans so that they could build their own homes. They built separate homes in all larger cities 
and villages – most often, at the margin of the settlement. On one hand, this measure aimed 
at the partial resolving of the residential problem, and on the other – it was an attempt to 
liquidate one of the forms of organizing Gypsies in group, against which, the structures of 
SS opposed with all their strength – these were the so called „londzhi“ or an equivalent of 
contemporary mutual aid funds (See doc. № 78 of the collected book). According to SS, the 
conditions for the existence of londzhis were provoked mainly by the State Savings Fund 
which did not grant loans for Gypsies. To deal with the existence of those organizations, 
BNB and SSF were ordered to grand loans to Gypsies under the same terms at which, they 
were granted to Bulgarians. 

• Measures in the field of education. Together with the large-scale campaign for 
liquidation of nomadic life through ensuring work and home, the government and party 
documents for work with the gipsy minority, multiple activities in the field of education 
were envisaged. By decree of the Council of Ministers № 258, the wholesome admission 
of children in school age from Gypsy origin in Bulgarian schools“ was ordered explicitly. 
Besides the liquidation of the low educational status of the Gypsy population, the inclusion 
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of the children from Gypsy origin in Bulgarian schools aimed at the termination of the 
practice those children to be sent to Turkish schools. The main core of measures related to 
the educational reform towards the Gypsy minority was related to the dividing of the children 
of Gypsy origin from their family environment. To this effect, boarding schools were to be 
built so that the children could be separated from their neighbourhood environment and 
placed in a more suitable for their development and education social environment. At the 
same time, the primary schools with intensive crafts studies (PSICS) were created. As with 
all the remaining measures undertaken by BCP for affiliation of the Gypsy minority to the 
socialist society, the ones in the field of education did not achieve the desired effect, either – 
the children from the schools for craft studies (PSICS) finished their education there at the 
age of 12 and according to the law, they could not start work before the age of 16 which 
returned them again to their family and neighbourhood environment.

• Measures for affiliation through dividing the Gypsy population from the Turkish 
one. The reason for the preparation of this group of measures in hidden in the desire of the 
party to encourage the ethnic self-awareness of Gypsies in opposition of the tendency a 
large part of them to declare themselves Turks. It was as early as 1948 that on the pages of 
Romano esi newspaper, the Gypsies were addressed with the following appeal: „those who 
used to be ashamed to call themselves Gypsies and who passed over to Turkish minority 
or were baptized as Christian, let them take the masks off their faces, raise their heads and 
prove that they are Gypsies“10. To this effect, it was necessary to confirm in them the feeling 
of ethnic self-awareness, separate from religion. It was exactly the presumed danger of 
assimilation into the Turkish minority whose ethnic identity was kept by the language and 
religion that was in the first place even in the later decisions of the Government.

It was as early as Decree of the Council of Ministers № 258, and then, by circulatory 
letter № 809 of the local party committees that it was ordered not to allow  the Gypsy 
population imitate Turkish way of life. В In Decision № 101 of the Political Bureau of 
CC of BCP, promulgated in 1962, the emphasis was on the reasons which impeded the 
strengthening of the moral and political unity of the people – the self-declaring of Gypsies 
as Turkish. It was exactly this reason that was specified as an important instrument of the 
enemy propaganda. On the basis of the party and government decisions, Sixth Directorate of 
SS, together with People’s Militia Directorate prepared circulatory letter № І-44 of 17 April 
1979 with activities specific for the directorate for improvement of the counter-intelligence 
work among Bulgarian Gypsies, for the timely detection and neutralization of any type of 
negative processes and tendencies among them and for not allowing their falling under the 
influence of pro-Turkish and other subversive propaganda. (See doc. № 85 of the collected 
book). In execution of circulatory letter № І-44, the Inspectorate of MoI performed a 
wholesome inspection of the condition of the agent-operational work among Bulgarian 
gypsies in all district offices of MoI. The results of the inspection showed that the agent-
operational work and the prophylactic work among the Bulgarian gypsies was conducted in 
compliance with the party decisions, the orders and instructions of the managing body of the 
ministry. One of the main problems was related to the fact that a significant part of Gypsies 
imitated Turkish way of life. These were followed by strict instructions to the local district 
offices not to allow the settling of Gypsies in places with compact Turkish population. 
The Ministry of Defense was given instructions to divide the ethnic groups in the military 
establishments and barracks.

The documents published in the collected book clearly indicate on one hand how the whole 

10 Ulrich Büchsenschütz,  ibid., p..111.
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responsibility for the work among the Gypsy minority and improvement of the domestic, 
social conditions of living was assigned to the district, town, party committees (See doc. №  
127 of the enlarged electronic edition), and on the other hand – how strictly the managing 
body of SS monitored the execution of the Government measures. The proof of that were the 
annual inspections performed by the Inspectorate of MoI of the work in reference to the Gypsy 
minority (See doc. № 128, 144, 145 of the enlarged electronic edition). Moreover, attached 
to some of the information of the Inspectorate of MoI of performed inspections, Criminal 
Department at People’s Militia Directorate prepared its notes which contained strong criticism 
against the provided data about the work with the Gypsy population. The lack of efficiency 
of the educational system with the children of Gypsy minority was strongly criticized, the 
lack of analysis of the reasons for the high criminality among Gypsy population was strongly 
criticized, too; the conclusion drawn in the analysis that the problem with the nomadic lifestyle 
had been overcome was criticized and the following arguments were given  - the Gypsies 
changed their tactics of nomadic life and now, they did not move like classic gypsy camps 
but they used trains, cars, trucks and other means of transport. The fact that no measures were 
offered with which, fight against the unwritten laws according to which, Gypsy society lived 
but only the existence of those laws was stated was criticized. The district party secretaries 
were criticized that they themselves did not know exactly what those unwritten laws were. 
(See doc. № 76 of the collected book).

As was already mentioned, the other group among the minorities which was very well 
covered in terms of agents and operative work by the structures of SS were the Greek 
political emigrants. This was related to some peculiarities in the work of SS in reference to 
GPE (Greek political emigrants). First, one should mention the circumstance that in its work 
with this minority, SS faced Greek intelligence. The Greek intelligence used the political 
emigrants in two main directions: for execution of intelligence tasks in our territory; for 
observation and development of Bulgarian nationals visiting Greece. The documents 
published here show that one of the main directions in the work of the foreign intelligence 
headquarters of the Greek intelligence in the cities of Orestia, Gyumyurdzhina, Drama and 
Demir Hisar was related to collecting information about the Greek political emigrants in 
Bulgaria: what do they work, where do they live, what are their political interests, etc. (See 
doc. № 54 of the collected book). To counteract to the activity of the Greek intelligence 
in this respect, the Special Commission at CC of BCP on Greek Political Emigrants made 
a decision that the families of the Greek emigrants were to be settled only in Northern 
Bulgaria. (See doc. № 45 of the collected book). This was done aiming at avoiding the 
danger of introducing enemy agents in the most sensitive points of the country such as 
our southern border. SS thought that the settling of representatives of this minority in 
Dobrudzha was correct both politically and operatively. Another measure which the Special 
Commission at CC of BCP on the Greek Political Emigrants made aiming at counteracting 
the Greek intelligence was sending a part of GPE to Poland, Check Republic, Hungary, etc. 
and the remaining ones were employed in the forestry sites, the industrial enterprises, state 
agricultural farms, LCAF etc. (See doc. № 44 of the collected book). The structures of SS 
were ordered all representatives of GPE to be have personal files done and the ones with 
a hostile attitude to be placed under development. All enterprises in which Greek political 
emigrants were employed, were placed under agent’s observation. Special attention was paid 
to those companies in which, there were employed Greek emigrants who had resided in the 
territory of Yugoslavia. The reason for that was in the apprehensions of the representatives 
of SS that those persons might be recruited by Yugoslavian intelligence. (See doc. № 50 of 
the collected book).
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Among the peculiarities of the work of SS in this aspect, a special attention should 
be paid to the fact that SS worked in close cooperation with the representatives of CC of 
GCP that were also responsible persons for the Greek emigrants in Bulgaria. It is exactly 
according to their recommendation that a number of representatives of the Greek minority 
were sent to LCF (labour-corrective facility) because of suspicion that they had a hostile 
attitude against elements of GCP (See doc. № 48 of the collected book). On the other hand, 
however, the existence of representatives of GCP and the Greek party intelligence in our 
territory created serious difficulties in the work SS in reference to the Greek minority – the 
agents and informers of the responsible persons for the Greek political emigrants refused 
to cooperate to the operative workers of SS, refused to provide information about their 
fellow-countrymen political emigrants, etc. In this view and in order to improve the work in 
reference to the Greek minority, the head of III department offered to have a decision made 
at high level as to whether the existence of GCP and its political intelligence in the territory 
of PRB was necessary (See doc. № 46 of the collected book). Things not only did not come 
to a termination of the activity of GCP among the Greek minority in the territory of Bulgaria 
but the Minister of Interior D. Dikov, in a special report to PB of CC of BCP, made a proposal 
that the authorities of SS were allowed to develop Greek political emigrants and cooperate 
officially with the representatives of GCP in Bulgaria (See doc. № 62 of the collected 
book). The reasons for this turn were due to the information obtained by MoI about the 
existence of a fractional group among the Greek emigrants whose actions were targeted at 
discreditation of GCP. The actual problem, however, was hidden in the fact that a large part 
of the representatives of the Greek political emigrants in Bulgaria were followers of Maoism, 
defending the positions of China leaders (See doc. № 57 and 58 of the collected book). 
Aiming at avoiding the distribution of the ideas of Maoism and facilitating the work of GCP 
with the fractional groups among which, materials defending the positions of China leaders 
were distributed, the Secretariat of CC of BCP gave a permission for rendering assistance 
to CC of GCP on the illegal transfer of special groups of Greek political emigrants through 
our border into Greece for execution of party tasks related to the forthcoming ІХ congress 
of GCP. (See doc. № 65 of the collected book). The total number of those activities only 
for 1972 was planned to be 20. The CC of GCP was granted 50 000 levs and 20 000 US 
dollars. Military department and Foreign Policy and International Relations department of 
CC of BCP participated in the preparation and conducting of the activities for illegal transfer 
of Greek political emigrants into Greece. 

 If the specifics in the work of SS in reference to the Greek minority were related to 
counteraction on one hand to the Greek intelligence, and on the other – with the necessity 
of close cooperation with the representatives of GCP in Bulgaria, then the main forms 
and methods in the work of SS in reference to the Wallachian minority were related to 
counteracting the pro-Romanian nationalistic activity on anti-Bulgarian basis. The 
documents depicting the activity of the authorities of SS in reference to the Wallachian 
minority outline several more important directions in their work. The first is closely related 
to the increase of the interest of certain circles in Romania towards „the Wallachian“ 
population in our country aiming at proving its Romanian origin. It was ascertained many 
times in the documents that no information about conducting nationalistic activity on pro-
Romanian basis in Bulgaria before 1968 was registered. The increase of this activity was 
due to the peculiarities of the foreign policy course conducted by N. Chaushesko after 1969. 
(See doc. № 183 of the enlarged electronic edition). The first and more general in their 
nature measures undertaken by SS in the regions in which there was compact „Wallachian“ 
population, persons with pro-Romanian attitude from the circles of teachers, doctors who 
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speak Romanian were that they were moved to other regions and reliable persons were 
appointed for their jobs. The actual work of SS in reference to the Wallachian minority began 
as late as the beginning of 1970 s. The leaders of SS took into consideration the fact that the 
reason for the increased interest of Romanian scientist towards the origin of the  population 
of Vidin region and Dobrudzha was due to the insufficient literature about the Bulgarian 
origin of this population they had and this enabled the Romanian scientists to try to impose 
their propositions about their Romanian origin. (See doc. № 97 of the collected book and 
doc. № 183 of the enlarged electronic edition). The circumstance which bothers the leaders 
of SS of this stage of its work in reference to the Wallachian minoritywas related to the fact 
that the Romanian scientist visiting Northern Bulgaria maintained close contacts with the 
Bulgarian who had finished a Romanian school in Sofia and the university in Bucharest. 
Which is more, representatives of the young Bulgarian intelligence were purposefully 
sought by Romanian researchers and encouraged to prepare scientific works proving the 
Romanian origin of the population in Vidin region and Dobrudzha  which works were then 
published in Romania.  (See doc. №165 of the enlarged electronic edition). There was 
a great number of reports of SS in which, information about the more frequent in 1970s 
acts of pro-Romanian nationalism on anti-Bulgarian basis among the Bulgarian population 
in Dobrudzha and Vidin region which consisted mainly of collecting information about 
the everyday life, culture, customs, language of the local population proving its Romanian 
origin. The agent-operational activites prepared by State Security after the end of 1970s 
were aimed at detecting and preventing this activity. Aiming at the correct organization of 
the agent-operational work in this aspect, in 1975, the operative workers of SS approached 
BAS (Bulgarian Academy of Science) with a request to be acquainted with the problematics 
related to the origin of the Wallachian population (See doc. № 94 of the collected book).

The second main group of tasks in the aspect of Wallachian minority for whose resolving 
SS prepared a wide circle of agent-operational activities was related to the necessity to limit 
the influence of the Romanian church and clergy among this population. The position of the 
Romanian clergy and church as well as its actions among the Wallachian minority was paid 
special attention in the reports and statements of SS. The tension in the relation between BOC 
and the Romanian church was the result of exactly the interference of the Romanian clergy 
and church as bearer of the pro-Romanian nationalistic activity for proving the Romanian 
origin of the Wallachian population in Vidin region and Dobrudzha. (See doc. №164, 165, 
170 of the enlarged electronic edition). The information from the reports of the work of SS 
is respect to the Wallachian minority proved clearly that the agent-operational situation in 
this aspect was additionally complicated under the influence of not only the pro-Romanian 
nationalistic policy towards this population but also by the activation of the members of the 
Wallachian organizations of Socialist Federative Republic of Yugoslavia which supported 
actively the Romanian nationalistic organizations in their attempts to prove the Romanian 
origin of the population of Northern Bulgaria. (See doc. №181 of the enlarged electronic 
edition).

As to the work of SS in reference to the Karakachans, it can be seen from the 
documents published in the collected book that more systematic activities in reference 
to this minority began to be applied only after 1970s (See doc. № 94 of the collected 
book). The reason for this was in the fact that it was exactly in this period that the first 
information about an enhanced interest by the intelligence services of Greece towards this 
population began to be obtained. Before that, the Karakachans rarely came in the field of 
vision of SS (according to information of Second General Directorate, due to their small 
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number, this population did not create problems of political nature - See doc. № 128 
of the collected book), if this happened, it was related to the period of collectivization 
when they were included in the agricultural cooperatives as sheep breeders and in fact 
continued to deal with their traditional means of livelihood. The methods and means of 
work of SS in reference to the Karakachans were similar to the ones used in the work 
in reference to the Wallachian minority due to the fact the Greece tried to popularize 
information related to the origin and ethnic similarities of the Karakachans living in our 
country aiming at their identification as persons of Greek origin. The activation of the 
activity of the Greek special services in reference to the Karakachans in Bulgaria made 
the authorities of SS, and in particular Second General Directorate and Sixth Department 
of SS direct their attention to the fight with the nationalistic activity conducted by 
the Greek special services in the circles of Bulgarian nationals of Karakachan origin. 
Therefore, SS prepared a number of measures and activities for avoiding subversive 
activity of the Greek intelligence services in reference to the Karakachans and ordered 
the number of the Karakachans in Bulgaria to be ascertained and their relations with 
Greece to be studied aiming at the counter-intelligence covering of the contingence in 
this respect. On the other hand, all temporarily residing in the southern part of Bulgaria 
Greek national who tried to collect information about this population were also placed 
under agent-operational observation because, according to information of Second 
General Dirctorate, those were emissaries of Karakachan societies in Greece (See doc. 
№127 of the collected book).

In reference to the Albanian minority and the Crimean Tatars, SS worked relatively 
weakly. The reasons for this were several. First, representatives of both groups were 
relatively small communities, they did not live in compact groups, were not involved in 
their own organization. In the documents related to the work of SS in reference to the 
Albanian minority, the results from the agent-operational work were defined as poor and 
almost no work was done in reference to minority – no operative observation cases were 
instituted, no agents were recruited. It was also ascertained that there were no registered 
enemy acts by representative of this group of the population (See doc. №193 of the enlarged 
electronic edition). It became clear from the statements about the Albanian minority that 
representatives of this group of the population dealt in confectionery and production of 
boza.

Crimean Tatars came into the field of vision of State Security in the beginning of 1960s 
when a process of specification of the number of the representatives of this groups of the 
population began, the branches of industry in which they worked, information about hostile 
acts, etc. (See doc. №117 of the collected book). It became clear from the statements that 
almost all representatives of the minority were engaged in agriculture and were included in 
the LCAFs in the regions of the place of residence and did not do any hostile activity. As 
a large part of the Crimean Tatars moved to Turkey, SS was interested in the relations they 
maintained with their fellow countrymen who remained in Bulgaria.

The documents published in the collected book „SS and the Minorities“ evidence a 
controversial and inconsistent in its nature party-government policy towards the minorities. 
How successful and justified it was is a topic of a number of studies in Bulgarian 
historiography. The compilers of the collected book hope to enlarge the scope of the 
documentary base related to the topic with the materials included in this edition. 
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* * *

The paper body of the collected book „SS and the Minorities” includes 128 phototypic 
documents and its enlarged edition - 217. The archive materials are structured by topical-
chronological principle. More than 400 archive units from the archive of First Main 
Directorate of SS (АCDDAABCSSISBNA/АКРДОПБГДСРСБНА – Р) and from the 
Internal Archive of MoI (АCDDAABCSSISBNA/ АКРДОПБГДСРСБНА – М) were 
reviewed in the course of compiling the collected book. In execution of the requirements of 
the Law on Access and Disclosing of Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian 
Citizens to State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army, in 
the documents containing information about third parties, it was deleted. 

 CDDAABCSSISBNA
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сПисЪК на ДОКУмЕнтитЕ с анОтациЯ

арменци

1.  Заповед № 137/21.09.1944 г. на мвр, с която се утвърждават членовете на вре-
менния комитет на арменското малцинство в България, софия, 21 септември 
1944 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 2, л. 1 
На основание Наредбата-закон за надзор върху дружествата и организациите ми-
нистърът на вътрешните работи утвърждава членовете на Временния комитет 
на арменското малцинство в България. Членовете на комитета са натоварени със 
задачата да приведат в известност сметките на арменската община в България 
и да изземат имуществото и архивът º.

2.  устав-правилник на прогресивната организация „Ереван“ на арменците в 
България, софия, 1945 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 82, л. 9-13
В устава на организацията са описани целите, съставът и управлението на ор-
ганизацията. материалните източници и средствата, чрез които организацията 
осъществява своята дейност, също са подробно застъпени в правилника. 

3.  рапорт до началника на отделение „Б“ относно броя на малцинствата в Бъл-
гария, софия, 12 декември 1945 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 731, л. 2
Началникът на VІ група към отделение „Б“ докладва за броя на малцинствата 
в България към декември 1945 г., като в рапорта изрично се споменава, че няма 
данни за разпределението на малцинствените групи по области.

4.  Заявление от цК на КПо (Комитет на прогресивната организация) „Ереван“ 
до министъра на вътрешните работи, софия, 18 февруари 1946 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 4
Към министъра на вътрешните работи е отправена молба за утвърждаване Ус-
тава на Комитета по репатрациите.

5. устав на арменския Комитет по репатрациите, софия, 18 февруари 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 3
В устава се посочва, че Комитетът по репатрациите е този, който се занимава с 
уреждането на всички въпроси, свързани със заминаването на желаещите за Ар-
мения – правни, имуществени и др. Освен своя централа в София Комитетът по 
репатрациите има свои местни клонове и в провинцията.

6.  Заповед № 45/18.02.1946 г. на министъра на вътрешните работи, софия, 14 фев-
руари 1946 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 5
Със заповедта се утвърждава уставът на Арменския комитет по репатрациите.

7.  Писмо от арменския комитет по репатрациите до Днм във връзка със свик-
ването на събрание на Комитета, софия, 8 март 1946 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 6
След утвърждаването на ръководството на Комитета по репатрациите и на ус-
тава му ръководството започва да свиква заседания за разясняване на въпросите 
по репатрирането на арменците, желаещи да заминат за Съветска Армения.
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8.  Писмо от директора на Дирекция „Консулско-стопанска“ при министерство-
то на външните работи и изповеданията (мвнри) до министъра на вътреш-
ните работи относно проект на постановление, внесен от арменския комитет 
по репатрациите, софия, 10 юни 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 1 
Арменският комитет по репатрациите предоставя за съгласуване проект на поста-
новление на министерския съвет, с което да се урегулират въпросите, целящи улес-
няване процеса на репатриране на арменците от България за Съветска Армения.

9.  Проект на постановление на министерския съвет за приемане на мерки, 
улесняващи репатрирането за съветска армения на арменците, живущи в 
България, софия, 10 юни 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 5
С проекта на постановление се одобрява репатрирането за Съветска Армения на 
около 3500 арменци, живущи в България. Дава се нареждане на министерствата 
на войната, на вътрешните работи, на финансите и на железниците да улеснят 
по всякакъв начин, в рамките на законите, желаещите да заминат за Армения.

10.  Писмо от директора на Дирекция „Консулско-стопанска“ при министерство-
то на външните работи и изповеданията до министъра на вътрешните работи 
с молба за ускоряване на проучването на въпроса за репатрирането на армен- 
ците, софия, 13 юни 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 2
Причината за ускореното разглеждане на въпроса за репатрирането на армен- 
ците е молба, отправена от Легацията на СССР. Поради напредването на лет-
ния сезон и невъзможността за по-продължителното оставане на 3500 арменци 
в местата за временно настаняване.

11.  становище на БнБ по въпроса за репатрирането на арменците и предоставя-
нето на определени привилегии, софия, 14 юни 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 3
Директорът на БНБ изразява несъгласието си с разрешаването на арменците на 
неограничен износ на капитали от страната ни при репатрирането им. Поради 
факта обаче, че искането на арменците от България се подкрепя от СССР, от 
банката предлагат да се допуснат парични преводи до 10 000 лева на всеки ар-
менски изселник.

12.  Протокол от срещата на междуведомствената комисия, занимаваща се с въ-
просите по репатрирането на желаещите да напуснат България арменци, со-
фия, 15 юни 1946 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 4-4а
На заседанието на комисията е взето решение да се разреши изселването на тези 
арменци, които са заявили желанието си, а именно – 3500 души. Одобрен пакет 
от мерки, с който да се улесни процесът на отпътуването им от страната ни. 

13.  Постановление на министерския съвет за мерките за съдействие по репат-
рирането на живущите в България арменци в съветска армения, софия,  
15 юни 1946 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 6
Постановлението на министерския съвет утвърждава мерките, с които да се 
улесни процесът на репатриране на желаещите да напуснат България арменци. 
Сред тях са: издаване на безплатни паспорти, освобождаване от българско по-
данство и военна служба, безмитен износ на имуществото им, безплатен превоз 
по железницата и др.
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14.  Заповед № 252/30.06.1947 г. на министъра на вътрешните работи, софия, 30 
юни 1947 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 82, л. 6
На основание на Наредбата-закон за държавен надзор върху дружествата и 
сдруженията министърът на вътрешните работи утвърждава арменската 
прогресивна организация „Ереван“ – клон гр. Бургас.

15.  окръжно писмо от началника на отдел І – ДДс до областните началници на 
Държавна сигурност, софия, 29 юли 1947 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 31
На областните началници на ДС е наредено да изпратят информация за лицата, 
които са взети на активна разработка по линия на малцинствата, както и да 
изпращат редовно информация за проявите им.

16.  указания за изготвянето на информационните справки, свързани с агентур-
но-оперативната работа по линия на малцинствата, 1947 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 14-15
Документът представлява подробно изработени указания за данните, които 
трябва да бъдат отразени в справките за малцинствата – национални и по-
литически стремежи; отношение към ОФ властта; организации на малцин-
ствените групи; състояние на агентурната мрежа – численост на агентите, 
информаторите; оперативните действия – планове и работа по разработките 
и т.н.

17. Доклад за арменското малцинство в България, софия, 10 август 1947 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 1-2
Направена е кратка характеристика на разтурените след 9 септември 1944 г. 
арменски организации, както и на основните направления, в които се изразява 
антинародната им дейност. Изрично се посочва, че единствената прогресивна 
арменска организация е създадената след 9 септември КПО „Ереван“. 

18.  План за състоянието и финансовото положение всред арменското малцинство 
в България, софия, 27 септември 1947 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 4-6
Дава се информация за числеността, организацията и финансовото положение 
на арменското малцинство в България. Направен е анализ на работата с агенту-
рата по арменска линия, както и характеристика на наличната агентура, инфор-
матори и водените активни разработки.  

19. Доклад за арменското малцинство в България, софия, 1947 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 3-3 гр.
Дава се информация за общата численост на арменското малцинство в България 
и разпределението му по области, социален произход и професионална заетост 
на арменците. Подробна справка е направена за фашистките и антифашистки-
те организации на арменското малцинство в България, тяхната дейност и поли-
тическите настроения сред арменците.

20.  Доклад за извършената работа през първото тримесечие на 1948 г. по армен-
ска линия, софия, 23 март 1948 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 1-5.
Докладът предоставя информация за състоянието на работата на ДС по линия 
на арменското малцинство, както по отделните обекти, така и по КПО „Ере-
ван“ и членовете на арменските организации, разтурени след 9 септември 1944 г. 
Направен е анализ на състоянието на агентурния апарат, работата с информа-
торите и обектите на разработки.
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21.  указания за изготвянето на информационните справки, свързани с агентур-
но-оперативната работа по линия на малцинствата, 1948 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 6 
Документът представлява подробно изработени указания за данните, които 
трябва да бъдат отразени в справките за малцинствата – национални и поли-
тически стремежи; оценка на политическата и оперативната обстановка – по-
литическите настроения сред обектите по линията; състояние на агентурния 
апарат – численост на агентите, информаторите; оперативните действия – 
планове и работа по разработките и т.н.

22.  План по арменска линия за третото тримесечие на 1948 г., софия, 1948 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 26-31
Четирите основни задачи в плана са свързани с работата на ДС по КПО „Ере-
ван“, като с особена степен на важност е посочена работата по новоприетите 
членове, дошли от закритите след 9 септември организации. Набелязани са и 
редица мероприятия за подобрения и проверка на наличната агентура, както и 
активизирането и използването на агентурно-осведомителния апарат.

23. Подобрение и разширение на агентурния апарат по арменска линия, 1948 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 15
В плана за работата с агентурния апарат по арменска ления е предвидено вербу-
ването на информатор към организация „Ереван“ с цел наблюдение на новопос-
тъпилите членове от бившите арменски организации, както и проверка и проуч-
ване на част от агентите по линията.

24.  справка за политическия вървеж на прогресивната организация „ЕрЕван“, 
софия, 8 юни 1949 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 587, л.1-2
Историческа справка за създаването и първите стъпки от организационния жи-
вот на арменската организация.

25.  Кратка характеристика по линията на арменското малцинство, софия,  
26 септември 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 588, л. 1-4.
Изброени са обектите, по които се работи по линия на арменското малцинство 
и е направена характеристика на агентурно-осведомителния апарат, който об-
служва обектите по това направление.

26.  Донесение за състоянието на Пловдивския клон на организация „Ереван“ и 
някои нередности, софия, 25 октомври 1949 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 593, л. 5-7
Направена е характеристика на ръководството на пловдивския клон на органи-
зацията. Обърнато е внимание и на проблемите, настъпили сред ръководството 
на организацията след репатрацията от 1946 г. и мерките, предприети за прео-
доляването на тези сътресения.

27.  сведение за бившите арменски организации във варненски сектор, 18 ноем-
ври 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 590, л. 2-10 
Преди 9 септември 1944 г. в гр. Варна са съществували 13 арменски организации. 
Дадени са кратки сведения за всяка една от тях – ръководство, политическа ори-
ентация, дейност и цели.

28.  сведение относно провеждането на чистката на антинародни елементи в ар-
менската организация „Ереван“, 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 593, л. 2
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Съгласно Окръжно № 9/10 януари 1949 г., издадено от арменската организация 
„Ереван“, на местната организация в гр. Пловдив е наредено да проведе чистка 
на антинародните елементи, членуващи в нея. Тъй като три месеца след издава-
нето на окръжното все още такава чистка в гр. Пловдив не е извършена, от ДС 
информират своя агентурен апарат в организацията незабавно да се намесят и 
извършат чистката.

29.  списък на разработките по линия на арменско, гръцко и албанско малцин-
ство, софия, 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 586, л. 28-29
Изброени са разработките и наблюдателните досиета по линия на арменско, 
гръцко и албанско малцинство в София и в секторите на ДС във Варна, Бургас и 
Стара Загора, по които са предвидени мероприятия за юни 1949 г.

30.  Доклад за дейността на арменското малцинство през 1949 г. за съответните 
категории вражески елементи, софия, 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 586, л. 17-18
От доклада става ясно, че през 1949 г. арменското малцинство в България не е 
развивало никаква вражеска дейност. Отбелязани са само някои прояви на раз-
пространение на зловредни слухове против народната власт, както и фактът, 
че крупните търговци и индустриалци, засегнати от мероприятията на ОФ, не 
взимат участие в 5-годишния стопански план на страната.

31.  План за агентурно-оперативната работа по линия на арменското малцинство 
за третото тримесечие на 1950 г., март 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 5-11
Като обекти на агентурно-оперативната работа за периода са посочени ЦК на 
арменската организация „Ереван“, Епархийският съвет на арменците, армен-
ската църква, в-к „Ереван“ и видни ръководители на бившата арменска органи-
зация „Дашнакцутюн“.

32.  справка за състоянието на арменското малцинство и агентурно-оперативна-
та работа по линията, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 31-39
Направен е кратък анализ на причините, довели до заселването на арменците на 
територията на България, организациите, създадени от тях, съдбата на армен-
ския Епархийски съвет. Обърнато е внимание и на състоянието на работата по 
агентурните разработки.

33.  справка за състоянието на оперативния отчет по линия на арменското мал-
цинство, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 68-69
В София по линия на арменското малцинство се води една активна разработка; 
шест отчетно-наблюдателни досиета и три предварителни еднолични разра-
ботки. Предварителни групови разработки няма.

34.  справка за състоянието на агентурно-информационния апарат по линия на 
арменското малцинство, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 77-78
Съдържа данни за броя на агентите и информаторите, работещи по линия на 
арменското малцинство. Предоставена е и информация за класовия състав на 
агентурно-информационния апарат, разпределението по професии и национална 
принадлежност.

35.  справка относно съществуващите комитети на арменската организация 
„Парегордзаган“ /общоарменско благотворително дружество/ с централа в 
ню Йорк, софия, 1950 г. 
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аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 119-120
Арменското благотворително дружество „Парегордзаган“е създадено през 1906 г. 
в Кайро, а българският му клон е учреден през 1930 г. в София. Главната задача 
на благотворителното дружество е подпомагане на арменските училища, болни-
ци и бедни арменци. Дружеството е закрито след 9 септември 1944 г., но въпреки 
това продължава активно своята дейност.

36.  окръжно № 2 на цК на прогресивната организация „Ереван“ на арменците 
в България, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(стЗ), ф. 1, оп. 1, а.е. 803, л. 24-25а
Отчитат се слабостите в дейността на агитпропотдела на организацията и 
се определя като основна задача превъзпитанието на арменското малцинство в 
България в народнодемократичен дух чрез системна планова културно-просветна 
работа сред тях. Сред начертаните мероприятия за решаването на тази задача 
се предвижда разгръщане на творческата и художествена самодейност – теа-
трална, хорова, танцова и т.н.

37.  отчет за състоянието на контраразузнавателната работа на отделение ІІ, ар-
менско разузнаване в Пловдивски окръг, Пловдив, 2 октомври 1953 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 427, л. 1-5
Съдържа статистически данни за общия брой на арменците в окръга, колко от 
тях са включени в списъчния отчет, кои от тях са били членове на разтурените 
след 9 септември организации и т.н. В отчета е включена кратка справка и за 
по-големите и влиятелни арменски организации, закрити след 9 септември 1944 г.

38.  Писмо до оу на Дс с искане за информация по линия на арменското малцин-
ство, софия, 24 декември 1959 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1831, л. 1
С писмото се изисква предоставянето на информация за броя на арменците, жи-
вущи в България, които са избягали от СССР през периода 1919–-1921 г. и са 
били членове на контрареволюционните буржоазно-националистически арменски 
организации. Информациите трябва да съдържат данни за местата на концен-
трация на тези лица, както и вражеските им прояви.

39.  Писмо до началниците на оу на Дс с искане за подробна информация за би-
вшите ръководители на арменската организация „Дашнагцютун“, софия, 23 
март 1960 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1831, л. 2
На окръжните началници на ДС е наредено да се работи по установяването и 
вземането на отчет на онези бивши ръководители и активни членове на орга-
низация „Дашнакцутюн“, за които има данни, че се занимават с вражеска дей-
ност. Причината за това е наличието на сведения, че тези хора са използвани в 
миналото от капиталистическите разузнавания против СССР.

40.  справка относно получен сигнал за изселване на някои арменски семейства 
в капиталистически страни, софия, 8 декември 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бс), ф. 1, оп. 2, а.е. 389, л. 4-5
Извършена е проверка на сигналите за заминали за Ливан арменски семейства, на 
които е оказана помощ след това да заминат за Южна Америка. Разпоредено е 
да бъде издирено по агентурен път лицето, което в България се занимава с уреж-
дане въпроса за изселването на арменски семейства в Ливан.

гръцки политемигранти

41.  сведения за отношението и проявите на гръцкото малцинство към по-важ- 
ните събития в страната, външния свят и гърция, Бургас, 27 май 1948 г.
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аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 415, л. 1-3
В обобщен вид е предадена позицията на представителите на гръцкото малцин-
ство в гр. Поморие по най-важните обществено-политически събития в Бълга-
рия непосредствено след 9 септември 1944 г. като паричната реформа, референ-
дума за монархията, изборите за ВНС, национализацията на фабриките и т.н.

42.  рапорт относно въпросите, свързани с преминаването на войници от гръцка-
та демократична армия и др., софия, 22 ноември 1949 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 2
Засегнати са въпросите, свързани с бягствата на войници от гръцката армия и 
укриването им на българска територия. Поради законово неизяснения статут на 
тези бегълци се иска становището на компетентните структури от ДС. 

43.  рапорт относно разрешаването на поставените от зам.-директора въпроси 
във връзка с вземането на разработка гръцките бежанци у нас, софия, 10 
януари 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 3-4
Разяснени са мерките, предприети по настаняването на гръцките емигранти в 
общежития, за изготвянето на справки за бежанците, изпратени в ТВО Ножа-
рево и подследствените по гръцка линия, както и по обектите и сътрудниците, 
които могат да бъдат използвани.

44.  Предложение относно картотекирането и агентурното обслужване на нами-
ращите се у нас гръцки емигранти, софия, 4 март 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 5-7
За уреждане положението на оставащите в НРБ гръцки емигранти е необходи-
мо да бъдат картотекирани и снабдени с документи за самоличност. Посочват 
се производствените сектори и предприятията, в които ще бъдат устроени на 
работа. Наред с това е предвидено организирането на агентурното обслужване 
на гръцките политемигранти и вземането на разработка на съмнителните еле-
менти.

45.  Доклад от началника на отдел ІІ – Дс относно отправени искания от българ-
ски граждани във връзка с техни родственици – гръцки емигранти, софия, 
30 април 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 8-9
След разформироването на лагера за гръцки партизани в административния от-
дел на ДНм са получени стотици молби от български граждани да бъде разре-
шено на техни родственици – гръцки бежанци да се настанят при тях. Поради 
забрана за заселване на гръцки политемигранти в Южна България от ДС разре-
шават това да става само в Добруджа.

46.  Доклад относно положението на гръцките политемигранти у нас, софия, 12 
юли 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1542, л. 6-10
Дадена е информация за разпределението и настаняването на гръцките полит- 
емигранти в софийските индустриални предприятия и в областите. Основните 
задачи на ДС са свързани с извършване на проверка на настанените на работа 
гърци; създаване на агентура сред гръцките емигранти, без знанието на гръцкия 
им отговорник и др.

47.  рапорт-предложение от началник отделение ІІІ – Дс във връзка с оптимизи-
ране работата с гръцките политемигранти, софия, 20 октомври 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 13-15
Дублирането на работата по гръцките емигранти с представители от ГЩ на 
войската води до редица недоразумения между двете служби. Конфликтни си-
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туации по този повод възникват и с партийните ръководители на гръцките еми-
гранти, които настояват всяко действие на службите спрямо емигрантите да 
бъде съгласувано с тях.

48.  Предложение относно освобождаването от тво ножарево на част от въдворе-
ните през 1949 г. гръцки емигранти, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1553, л. 160-161
През 1949 г. в ТВО Ножарево по препоръка на гръцките им отговорници са из-
пратени над 30 емигранти по подозрение, че са вражески настроени. Тъй като 
мнозинството от тях са осъзнали грешките си, от ДС предлагат възрастните и 
болните да бъдат заселени в Северна България, а останалите да бъдат вербувани 
и настанени на работа в предприятия, в които работят гръцки емигранти.

49.  Предложение относно изпращане в тво Белене на 20 души гръцки емигран-
ти, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1553, л. 180-181
По препоръка на ръководителите на гръцките емигранти в България 20 души мо-
билизирани и пленени войници от гръцката армия са изпратени за срок от 1 годи-
на в ТВО Белене. Причината за това е поведението им, което според ДС действа 
разложително на останалите емигранти.

50.  План за агентурно-оперативни мероприятия по обслужване на комбината – 
Болница и ПоЧивЕн Дом за ранени и неработоспособни гръцки полит- 
емигранти в с. Банкя, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1546, л. 1-2
В Болницата в Банкя са настанени за лечение гръцки партизани от ГДА. моти-
вите за вземане на обекта на агентурно обслужване от ДС са свързани с факта, 
че мнозина от настанените там емигранти са били в Югославия и съществува 
вероятността някои от тях да са вербувани от югославското и гръцкото разуз-
наванe.

51.  План за агентурно-оперативни мероприятия по обслужване на гръцките еми-
гранти, работещи в ДиП – „г. Кирков“, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1546, л. 28-29
мотивите за вземане на обекта на агентурно обслужване от ДС са свързани 
с факта, че мнозина от настанените там емигранти имат слаба политическа 
подготовка и лесно се поддават на вражеска пропаганда.

52.  инструкция относно начина, по който трябва да се извършват вербовките на 
гръцките емигранти на идейна база, софия, 26 януари 1951 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1548, л. 1-1 гр.
Инструкцията очертава в общи линии начина, по който трябва да бъде водена 
първичната беседа с кандидата за вербовка, като са очертани основните направ-
ления и въпроси, които трябва да бъдат поставени. 

53.  инструкция за работа с агентурата, разработваща гръцките емигранти по 
месторабота, по местоживеене и т.н., софия, 26 януари 1951 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1548, л. 2-2 гр.
Дават се подробни указания за задачите и линията на поведение на агентите и 
информаторите спрямо обектите, към които са насочени, в първите стадии на 
разработките по гръцка линия – какви действия да предприемат, за да бъдат 
разобличени вражеските елементи; тактиката за внедряване на информатори-
те в средите на гръцките политемигранти и др.
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54.  справка относно подривната дейност на гръцкото разузнаване против на-
шата страна и дейността на гръцките политемигранти, свързани с тази раз-
ведка, софия, 2 април 1953 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1624, л. 5-8
Предоставена е информация за работата на задграничните централи на гръцко-
то разузнаване в градовете Орестия, Гюмюрджина, Драма и Демир Хисар, рабо-
тещи срещу България. Направен е опит да се проследят основните направления 
в работата им, като особено внимание е отделено на интереса на разузнавател-
ните централи към гръцките политемигранти в НРБ.

55.  справка относно настроенията на гръцките политемигранти, намиращи се в 
с. Павел баня, Казанлъшко, [Б.м.], 10 април 1954 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1552, л. 121-123
Причината за негативните настроения сред гърците и желанието им да се изсе-
лят в Гърция, според началник отдел ІV–ДС, се крие не толкова в незадоволител-
ните условия за пребиваване в общежитието, колкото в липсата на партийно-
пропагандна и масово-политическа разяснителна дейност сред тях.

56.  информация относно работата с наличната агентура и необходимостта от 
придобиване на нова, софия, 22 май 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 1-4.
След решението на ЦК на ГКП за завръщане на емигрантите в Гърция сред тех-
ните среди в България се засилват изселническите настроения. От ДС реагират 
на тези настроения, като засилват работата по вербуването на нови агенти 
сред гръцките емигранти с цел използването им на територията на Гърция след 
завръщането им.

57.  справка относно писма от другаря ставри марков от цК на БКП, адресира-
ни до гръцки политемигранти за издирване на автора им, софия, 31 октом-
ври 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 15-17
Във връзка с прихванато писмо от гръцки политемигранти ръководството на 
ДС разпорежда провеждането на мероприятие за разкриване на авторите. Тъй 
като в него се съдържат и нападки срещу СССР, е взето решение да бъдат уве-
домени и представителите на КГБ.

58.  информация относно прихванато писмо от гръцки политемигрант, изключен 
от БКП и гКП за фракционна дейност, софия, ноември 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 20-24
По данни на ДС лицата, засечени по прихванатата кореспонденция, са сформира-
ли своя група, членовете на която са изключени от БКП за фракционна дейност. 
Уличени са в симпатизиране на Китайската комунистическа партия и разпро-
страняване на китайски материали.

59.  План относно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия във връзка 
с фестивала на гръцките политемигранти в нрБ, софия, 13 ноември 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 18-19. 
Гръцките политемигранти, живеещи в НРБ, организират свой фестивал в Со-
фия през 1963 г. С цел агентурното обезпечаване на фестивала и своевременно 
получаване на информация за вражески настроени лица и прояви ДС разработва 
план за оперативната работа по време на фестивала.

60.  Доклад от Дико Диков, министър на вътрешните работи, софия, 21 ноември 
1963 г. 
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аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 7, а.е. 302, л. 1-4
В доклада си до Политбюро министърът на вътрешните работи разкрива дан- 
ните, с които ДС разполага за сформираната сред гръцките политемигранти 
фракционна групировка, която провежда активна разложителна дейност и раз-
пространява материали, насочени против линията на БКП и КПСС и защитават 
позициите на Китайската комунистическа партия.

61. решение „Б“ № 15 на Политбюро на цК на БКП от 13 декември 1963 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 66, оп. 1, а.е. 63, л. 1
Дава се съгласие на органите на ДС да работят по гръцките политемигранти, 
като своевременно се изясняват и пресичат тяхната подривна дейност и прояви.

62.  справка относно данни, получени по линия на „гръцко разузнаване” в га-
бровски окръг, габрово, 21 октомври 1964 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 104, л. 34-35
Резултатите от водените активни разработки и наблюдателни дела в окръга 
показват, че гръцките политемигранти в района не се занимават с разузнава-
телна дейност. Но поради навлизането в различните сектори на икономиката на 
региона много гръцки младежи е необходимо дейността им да бъде поставена 
под наблюдение.

63.  План относно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия през пър-
вото шестмесечие на 1965 г. по гръцка линия, Перник, 18 декември 1964 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 104, л. 54-56
мероприятията в плана обхващат широк кръг от лица, като в него влизат и 
такива, които не са част от контингента. Агентурно-оперативната работа 
включва установяване на всички гръцки политемигранти, на прибежчиците, как-
то и на гостуващите гръцки граждани. Не на последно място, в плана е обърна-
то внимание на необходимостта да бъдат поставени под наблюдение и всички 
гръцки шофьори.

64.  Писмо от цК на БКП до мвр във връзка с изпълнение на решение № 13 на 
Политбюро, софия, 1 октомври 1968 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1484, л. 173-174
Във връзка с изпълнение на поставените в Решението задачи от ЦК на БКП из-
пращат списъци с гръцки политемигранти за проверка верността на данните и 
с цел изясняване на точния им брой в страната.

65. решение „Б“ № 5 на секретариата на цК на БКП от 27 април 1972 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 66, оп. 1, а.е. 79, л. 1-2
Дава се разрешение за оказване на помощ на ЦК на ГКП по нелегалното пре- 
хвърляне на специални групи от гръцки политемигранти през нашата граница в 
Гърция, за изпълнение на партийни задачи във връзка с предстоящия ІХ конгрес 
на ГКП. Общият брой на тези мероприятия за 1972 г. се предвижда да бъде 20.

цигани

66. рапорт относно циганското малцинство, Поморие, 2 юли 1947 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 14.
Кратки данни за числеността и занаятите, с които се занимават циганите в око-
лията; една част членуват в РП /к/, а младежите в РмС. Вражеска дейност сред 
тях развиват реакционно настроените българи и гърци, които ги наемат на работа.

67.  рапорт относно състоянието на циганското малцинство в гр. Котел, 10 юли 
1947 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 15
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Сведения за броя на циганското малцинство в околията, за заниманията им и 
придвижването им през летния и зимния сезон. Симпатизират на ОФ властта, 
а увлечението им към партиите от „фашисткия режим“ се обяснява с това, че 
им се е плащало, за да гласуват за тях.

68. План за борба и революция на цнтс, [Б.д.], [Б.м.] 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 165, л. 1-4
Основно задължение на организацията е обединение на всички цигани в България 
за въоръжена революция и завземане на властта. В плана за борба и революция се 
предвижда завземането на всички министерства и др. държавни учреждения – 
централни и местни.

69.  сведение за състоянието на циганското малцинство по околии, софия, 22 
октомври 1949 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 576, л. 1-2  
Данните показват неравномерното разпределение на малцинството по околии. 
За всеки район са посочени основните дейности, с които са ангажирани циганите.
Подчертава се тяхната вярност към народната власт.

70.  План за агентурно-оперативната работа по линия на циганското малцинство, 
софия, 28 март 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 26-29
Обобщаваща характеристика на циганското малцинство в България, в която 
е обърнато внимание на факта, че голяма част от представителите на мал-
цинството са свързани с турците посредством езика, религията и културата. 
В плана за работа по линията са предвидени мероприятия по обекти от няколко 
цигански дружества и организации.

71.  справка за състоянието на циганското малцинство и агентурно-оперативна-
та работа, софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 40-46
Изнесени са данни за числеността на циганското население в България, разпреде-
лено по окръзи. Наред с това е дадена кратка историческа справка за произхода, 
разселението на циганите, религиозни и културно-битови особености. 

72.  информационен доклад за дейността на циганското малцинство в България, 
софия 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 143-148
Обобщени данни за състоянието на циганското малцинство преди 9 септември 1944 
г. и след това. Дава се информация за културно-просветните организации и друже-
ства на циганите, създадени след 9 септември 1944 г. Акцентът в доклада е поста-
вен върху разясняване на причините за слабите резултати от работата на ръковод-
ството на културно-просветната организация на циганите сред малцинството.

73.  Постановление № 258/17.12.1958 г. за уреждане на въпросите за циганското 
население в България, софия, 17 декември 1958 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 7, а.е. 620, л. 103-109
С оглед на това да се ликвидира изоставането на циганското население мС опре-
деля мерките, с реализирането на които се цели премахването на скитничество-
то, просията и престъпността сред малцинството. Също така се предвиждат 
мерки и по отношение издигане бита и културата сред представителите на ци-
ганското малцинство.

74.  Писмо № 809 на цК на БКП до окръжните, градските и районните комитети 
на БКП за работа с циганското малцинство, софия, 17 юни 1959 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1830, л. 1-2 гр.
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В ПмС № 258 са предвидени редица мероприятия за работа сред циганското 
население. От ЦК на БКП смятат, че с поставените в постановлението задачи 
трябва да се заемат партийните комитети и организации по места. Ето защо 
в писмото са изброени мерките, които окръжните партийни комитети на БКП 
трябва да реализират.

75.  информация за резултатите от изпълнението на решенията на цК на БКП по 
работата сред циганското население, софия, 2 февруари 1967 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1413, л. 2-18  
Направен е анализ на основните проблеми в работата с циганското население, 
за преодоляването, на които са обнародвани редица решения и други официални 
документи на ЦК на БКП, за разрешаването на които е необходимо да се обърне 
внимание. Документът представлява обзор на резултатите от прилагането на 
тези решения и въпросите, които предизвикват най-много проблеми.

76.  Бележки на отдел „Криминален“ – Днм относно информацията за резул-
татите от изпълнението на решенията на цК на БКП и правителството по 
работата сред циганското население, софия, 18 февруари 1967 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1413, л. 19-23
Бележките, направени от отдел „Криминален“ към ДНм, съдържат силна кри-
тика към изнесените данни – липсата на анализ на причината за неефектив-
ността на образователната система спрямо децата от цигански произход; лип-
сата на анализ на причините за високата престъпност сред това малцинство, 
отсъствието на конкретни мерки за преодоляването на тези проблеми.

77.   устав на културно-просветната организация „рома“ на циганското населе-
ние в гр. Шумен, 11 март 1967 г. 

аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 3-12
Посочени са целите и задачите на културно-просветната организация на цигани-
те в Шумен, правата и задълженията на членовете и др. Сред основните задачи 
на организацията са включени не само работа за подобряване на материалното 
и културно-просветното издигане на циганското население, но и активна работа 
по подобряване на общественото мнение на българското общество по отноше-
ние на циганското население. 

78.  справка относно проявен интерес от задграничните централи към циганско-
то население в нрБ, софия, 11 октомври 1970 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-825, т. І, л. 144д-145
Според справката, изготвена от Шесто управление на ДС, целта на разузнава-
телните служби на капиталистическите страни е чрез използването на малцин-
ствата у нас и разпалването на националистически настроения сред тях да се 
отслаби единството на социалистическото общество в НРБ. В окръзите се води 
агитация за създаване на циганска държава или даване на право на циганите на 
автономия в НРБ.

79.  справка относно получени сведения от с.с. „антонов“ за международни ци-
гански комитети и организации в англия и Франция, софия, 20 ноември 
1970 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-825, т. І, л. 146-152
Задачите, поставени на с.с. „Антонов“ за времето на пребиваването му в Англия 
и Франция, са свързани с изясняване на характера и дейността на международ-
ните цигански организации и комитети.

80. Писмо до началник секретариат – мвр, сливен, 5 юли 1972 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1856, л. 1
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Опровергават се слуховете за инцидент за войник от Сливенското поделение, 
който с танк влиза в циганската махала и разрушава около 50 цигански къщи.

81.  справка относно националистически прояви сред населението от цигански 
произход, софия, 2 март 1973 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 22, оп. 1, а.е. 20, л. 1-7
Един от основните проблеми на ДС в работата по националните малцинства е 
свързан с интереса, който проявяват чуждите разузнавателни служби към мал-
цинствата в България и възможността за използването им за подривна дейност 
срещу страната ни.

82.  справка-анализ относно извършените и разкрити криминални престъпле-
ния от циганското малцинство на територията на сливенски окръг, сливен, 
19 март 1973 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(сл), ф. 1, оп. 20а, а.е. 32, л. 6-12
В справката са дадени данни за броя на лицата от цигански произход, които се 
водят на отчет в мВР, както и за броя на разкритите криминални престъпления, 
извършени от цигани. Следва разбивка на престъпленията, извършени от цигани 
по характер и тежест на самото деяние, както и анализ на причините, довели 
до тези престъпления. В заключение са изброени мероприятията, които следва 
да се реализират с цел подобряване на работата сред циганското малцинство.

83.  План-програма относно работата сред българските цигани по линия на Дс за 
периода 1979–1982, софия, 19 октомври 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 26-29
Сред мероприятията, предвидени за подобряване на работата сред българските 
цигани, е предвидено изготвянето на анализи, на перспективни и годишни планове 
и на отчети за състоянието на оперативната обстановка по линията; подобря-
ване на работата за придобиване на агентура сред циганското население; подо-
бряване на профилактичната работа сред малцинството и др.

84.  съдоклад от секретаря на цК на онс относно отчета на председателите на 
иК на общинските народни съвети в гр. Шумен и върбица по работата с бъл-
гарските цигани, Шумен, 1979 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 19-24
Работата на ИК е оценена от ДС като незадоволителна. Най-слаби резулта-
ти са отчетени при изпълнението на правителствените мерки за приобщаване 
на децата и юношите от циганското население към образователната система. 
Като незадоволителна е определена и работата по жилищното устройване на 
циганите и особено разсредоточаването им от обособените цигански квартали.

85.  Писмо до началниците на централните поделения, софийско градско и ок-
ръжните управления на мвр, софия, 3 юли 1980 г.

аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 41-45
Направен е отчет за изпълнението на разпоредбите на правителството във връзка 
с работата по линия на циганското малцинство. Предвид нарастващия интерес 
от страна на спецслужбите на капиталистическите държави към българските 
цигани към началниците на окръжните управления на мВР е отправено нарежда-
не да вземат мерки за привеждане на агентурно-оперативната обстановка сред 
малцинството в съответствие с изискванията на правителствените разпоредби.

86.  информация от председателя на Комитета за държавен и народен контрол 
относно изпълнение на разпореждане № 7 на мс, софия, 5 август 1980 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 47-54
Докладвани са резултатите от проверката по изпълнението на Разпореждане № 7 
на мС за по-нататъшно подобряване на работата сред българските цигани. Изво-
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дите, които се налагат от проверката, са, че въпреки усилията, които са полагали 
народните съвети по места и централните ведомства, резултатите са незадоволи-
телни и реализирането на мероприятията се извършва мудно.

87.  Писмо до софийското градско и окръжните управления на мвр в страната 
и отдел „транспортна милиция“ – Днм относно осъществяване на контрол и 
оперативно наблюдение над престъпния контингент от средите на циганско-
то население, софия, 16 август 1980 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бл), ф. 1, оп. 51в, а.е. 174, л. 8-11
Документът съдържа статистически данни за престъпленията, извършвани от 
граждани от цигански произход. Показателно е, че въпреки даваните указания от 
ръководството на мВР и ДНм за засилване на прекия контрол и оперативно на-
блюдение над престъпния контингент от средите на циганското малцинство не са 
вземани решителни мерки за ограничаване на криминалните прояви на тези лица.

88.  информация относно състоянието на агентурно-оперативната работа сред 
българските цигани, Благоевград, 31 август 1981 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бл), ф. 1, оп. 51в, а.е. 57, л. 11-17
От анализа за състоянието на работата сред българските цигани се вижда, че 
преобладават слабостите и допуснатите грешки – съставът на ДС подценява 
работата по набиране на агентура и ДЛ; подценява се работата по набиране на 
информация за настроенията сред малцинството; липсва взаимодействие меж-
ду ДС и Нм, като по този начин не се използват възможностите на агентурата 
по Нм за набиране на информация за националистически изяви и т.н.

89.  справка относно социално-демографската характеристика във варна и ок-
ръга и състоянието н агентурно-оперативната работа сред тях към края на 
декември 1983 г., варна, 12 декември 1983 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-14 (вн), т. 1, л. 8-9 гр.
Съществуващите във Варненски окръг проблеми с циганското население са свър-
зани предимно с нежеланието на част от представителите на малцинството да 
бъдат включени в трудовите колективи, невъзможността да бъдат настанени 
в съществуващия в окръга жилищен фонд и с незадоволителната работа на об-
ществените организации за включването на циганите в обществено-политиче-
ския живот.

власи

90.  сведение за румънското малцинство и румънските институти в страната, со-
фия, 3 юли 1947 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 746, л. 1-3
В сведението изрично се споменава, че румънско малцинство в България не съ-
ществува. Има румънска колония, членовете на която са предимно „цинцари“ 
(арумъни). По официални данни на ДС в България към 1947 г. има само 150 румън-
ски поданици. Разгледана е дейността, съставът и политическата ориентация 
на членовете на румънското училище, румънската църква и румънската легация 
в София.

91. анонимно писмо от името на лекарите от видинския край, видин, 1955 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(вд), ф. 8, оп. 1, а.е. 129, л. 210-210 гр.
Писмото е адресирано до ЦК на БКП и румънското посолство в София. В него ле-
карите, работещи в болницата в гр. Видин и тези в околията, възразяват срещу 
отрицателното отношение на лекарите, заемащи ръководни постове в мЗ към 
тях като към власи, на които няма да бъде разрешено да заемат високи постове 
поради влашкия си произход.
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92.  справка относно данни за прояви на прорумънска националистическа дей-
ност на антибългарска и антисъветска основа, софия, 2 октомври 1974 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 87-97.
Разгледани са причините за засилване на прорумънската националистическа дей-
ност. Направена е кратка историческа справка за зараждането на тези тенден-
ции, като е обърнато внимание на националистическите прояви както на българ-
ските граждани, така и на гостуващи румънски граждани. Акцентирано е и върху 
основните тези на румънските учени за произхода на влашкото население и др.

93.  План за работата по разкриване, предотвратяване и пресичане антибългар-
ските прояви на прорумънска основа, софия, 25 октомври 1974 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 6-9
Във връзка със зачестилите данни за антибългарски настроения и прорумънска 
националистическа дейност сред българското население в Добруджа и Видин-
ския регион, които се изразяват основно в събиране на данни, доказващи румън-
ския произход на населението от региона, ДС разработва редица мероприятия за 
разкриване и предотвратяване на тази дейност.

94.   Докладна записка относно посещение в института по история към Бан, со-
фия, 13 януари 1975 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 170-171
Целта на посещението е свързана със запознаването на представителите от ДС 
с работата на специалистите от института по проблематиката, свързана с 
произхода на т.нар. „влашко“ население и предоставяне на исторически матери-
али и литература за произходи на това население.

95.  Докладна записка относно проведена командировка в оу на мвр в гр. вра-
ца, видин и михайловград, 2 юни 1975 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 215-225
Резултатите от проверката на работата в ОУ в михайловград и Враца показ-
ват, че на територията и на двата окръга няма зарегистрирани прояви на осно-
вата на прорумънски национализъм. И в двата окръга особено силно се усеща вли-
янието на румънската телевизия върху населението от влашки произход, като 
предпочитани предавания са фолклорните предавания. В ОУ – Видин работата 
по линия на румънското малцинство е доста по-интензивна.

96.  сведение относно взаимоотношенията между Българската и румънската 
православни църкви, софия, 18 юни 1976 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІІ, л. 86-87
БПЦ забранява на румънския свещеник да служи в румънската църква, което 
става повод за изостряне на отношенията между ръководствата на двете църк-
ви, което поставя на преден план извода, че конфликтът между двете църкви е 
преди всичко държавен и политически въпрос, а след това църковен.

97.  сведение за получени данни за лице от видин – обект на ДоП, софия, 19 ап-
рил 1977 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІІ, л. 122-125
Проявяваният от Румъния непрестанен интерес към влашкото население на те-
риторията на България се обяснява с липсата на интерес  от българска  страна 
към това население. От документа става ясно, че отношението към влашкото 
население в региона е отрицателно – умишлено се ограничава издигането на ка-
дри от това население и т.н.

98.  Докладна записка относно проведена командировка в оу на мвр в градове-
те русе, в. търново и Плевен, софия, 10 май 1977 г.
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аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 286-289
В ОУ на мВР и в трите града не разполагат с данни за прояви от националис-
тически характер от страна на влашкото население. Въпреки редовните посе-
щения от страна на румънски граждани в Русе органите на мВР в района не 
са получавали сигнали за националистически прояви от страна на гостуващите 
румънци. От доклада е видно, че в работата си по румънска линия оперативни-
те работници от мВР акцентират основно върху техническите мероприятия.

99 .  Докладна записка относно разказ на писателя Йордан радичков, поместен 
във в-к „литературен фронт“, софия, 18 януари 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 296-298
В доклада е подчертано, че за творбите си Радичков отделя място на живота 
на населението от Видинския край, на техния бит и култура, наричайки ги вла-
си. Поради това че творбите му могат да повлияят върху някои прорумънски 
настроени български граждани от „влашки произход“ или да бъдат използвани 
от румънски учени с антибългарска насоченост, от VІ управление предлагат да 
бъде проведен подходящ разговор с Й. Радичков.

100.    План относно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия за изя-
сняване и пресичане националистическата дейност на румънски граждани, 
пребиваващи във видински окръг, видин, 22 октомври 1979 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122 (вд), т. І, ч. 1, л. 16-21.
Във връзка с подготовката на честванията по повод 2050 години от основава-
нето на румънската държава и засиленият интерес към влашките малцинства 
в съседните на Румъния страни VІ управление – ДС разработва агентурно-опе-
ративни мероприятия с цел предотвратяването на прорумънски националис-
тически прояви.

101.   справка относно някои особености на оперативната обстановка във ви-
дински окръг, отнасящи се за част от населението, говорещо на диалектен 
влашки език, видин, 29 февруари 1980 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІІ, л. 62-67
Документът разкрива подробности около причините за налагането на влашкия 
диалект не само в ежедневното общуване на представителите на това населе-
ние, но и в учрежденията, училищата и обществените заведения във Видинския 
регион. Разгледани са и причините за социално-психологическата обособеност 
на тази група от населението. 

102.   сведение относно прорумънски прояви на лица от видински окръг, софия, 
2 юни 1980 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 137-139
Засегнати са въпросите, свързани с наложената практика в селищата във 
Видинския край за извършване на богослужение на румънски език в местните 
църкви. С цел предотвратяването на тази практика е предложено да се изгот-
ви окръжно писмо до свещениците от този край за стриктното спазване на 
богослужебната практика, що се отнася до богослужебния език.

103.   агентурно сведение относно посещението на наш агент в срр и за негова 
среща, видин, 7 септември 1980 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 1-6
Пътуването на агента до СРР е свързано с уреждането на въпроса за при-
емането на български студент като аспирант в богословския факултет при 
Румънската патриаршия. Сведението съдържа информация и за румънската 
организация „Тимок“ и опитите да се създаде подобна организация и във Ви-
динския регион. 
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104.    Перспективен план относно провеждане на агентурно-оперативни и други 
мероприятия по линия на прорумънски национализъм за периода 1981– 
1982 г., видин, 4 февруари 1981 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. І, ч. 1, л. 22-39
Направен е анализ на агентурно-оперативната обстановка по линия на про-
румънски национализъм, направени са съответните изводи, посочени са по-ва-
жните в контраразузнавателно отношение задачи и са набелязани мероприя-
тията, които следва да бъдат реализирани по това направление.

105.   сведение относно исторически данни за произхода на населението от ви-
динския край, видин, 10 март 1983 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 148-150
В донесението се съобщава, че непознато лице прави проучване на миграцион-
ните процеси във Видинския край, местните диалекти, проучване на селищните 
единици – възникване, състав на населението и т.н. Резултатите от проучване-
то се явяват принос за българската история и за българския етнически състав 
на населението в региона.

106.   сведение относно интереси на румънски изследователски институт към 
влашкото население в България, софия, 5 януари 1984 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІV, л. 96-99
Документът съдържа въпросник, разработен от Института за изследване на 
Югоизточна Европа. Разработените във въпросника седем основни части имат 
за цел да подпомогнат изследователите в събирането им на сведения и факти-
чески материал за влашкото население по нашите земи.

албанци

107.   справка за албанското малцинство в ивайловградска околия, ивайлов-
град, 26 юни 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 33
Албанското население в околията е съсредоточено само в едно село, където се 
занимават предимно със земеделие, като по-голямата част от тях са членове 
на ОФ. Свои малцинствени организации в околията албанците нямат, също 
така нямат свои храмове, училища и т.н.

108.  справка за албанското малцинство в Плевен, 17 август 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 8
Съобщава се, че в окръга няма албанско малцинство. Води се само една предва-
рителна разработка, истинността на донесението, по която не е установено.

109.    Писмо до завеждащия Дс – Хасково с искане за изготвяне на справка за ал-
банското малцинство в окръга, Хасково, 22 август 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 31
Съгласно изискванията на ОУ на ДС справката трябва да съдържа данни за 
организационната структура на албанското малцинство; състояние на аген-
турно-оперативната работа; състояние на водените разработки; политиче-
ско състояние на малцинството и какви мероприятия са предвидени за работа 
по това направление.

110.  сведение от окръжния началник Дс в Пловдив относно албанското малцин-
ство в окръга, Пловдив, 6 септември 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 9
Докладва се за лошото състояние на агентурно-оперативната работа по ли-
ния на албанското малцинство – липсват агенти, които да работят по това 
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направление. малцинството не представлява компактна маса, което допълни-
телно затруднява оперативното му обслужване. 

111.   справка за албанското малцинство в Благоевградска околия, Благоевград, 
28 септември 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 3
Вражески прояви албанското малцинство в околията няма, както и организа-
ция, която да ги обединява. Няма планирани мероприятия по вербовка на аген-
тура, тъй като албанците в околията са малко.

112.   справка за албанското малцинство във видински окръг, видин, 2 октомври 1950 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 4-5
По сведения на ДС в окръга има около 25 албанци. Повечето от тях са възраст-
ни и не се интересуват от политика. Не са били привърженици на режима от 
преди 9 септември 1944 г., нямат регистрирани вражески прояви. По линия на 
малцинството не се работи – няма агентура, не се водят ОНД, но се предвижда 
провеждането на мероприятия по вербовка на агенти и информатори.

113.    справка относно организационната структура на албанското малцинство и 
състоянието на агентурно-оперативната работа в Хасковски окръг, Хаско-
во, 15 октомври 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 11-12
В окръга няма агентура, която да работи по линия на албанското малцинство. 
Няма обекти, които да се водят на оперативен отчет. По линия на албанско-
то малцинство работят агенти от други направления. Тъй като в окръга има 
сравнително голям брой албанци – 475 човека, е предвидено вербуването на ня-
колко агенти и информатори.

114.  сведение за албанското малцинство, живеещо в Ямболски окръг, Ямбол, 19 
октомври 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 13-15
В градовете от Ямболски окръг има регистрирани албанци само в гр. Сливен. 
В града има изградено албанско дружество „Келам Сафта“, което има свой 
централен офис в София. Част от ръководството на дружеството са членове 
на БКП. Въпреки че не води редовен организационен живот, членовете на дру-
жеството активно участват във всички правителствени мероприятия.

115.  справка за политическото, организационното и агентурно-оперативното 
състояние на албанското малцинство към март 1950 г., софия, 1950 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 1-2
От анализа на данните, с които ДС разполага, става ясно, че част от албанците, 
живеещи на територията на НРБ, са попаднали под влиянието на Народния 
фронт на югославяните и симпатизират на Тито. До края на 1949 г. албанското 
малцинство не е било обект на работа от страна на службите. Поради тази при-
чина липсват заведени разработки и няма създаден агентурно-оперативен апарат.

116. историческа справка на албанското малцинство в с. мандрица, [Б.м.], [Б.д.]
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 19
Проследява се историята на първите албанци-скотовъдци, заселили се в окол-
ността преди 450 г. Накратко е разказано и за съдбата на албанското населе-
ние в периода на Балканската и Първата световна война.

Кримски татари
117.   Писмо до началниците на всички окръжни управления на Дс за изготвяне 

на справки за кримските татари в страната, софия, 7 януари 1960 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 1
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Във връзка с изясняване числеността на кримските татари, живеещи на те-
риторията на НРБ, окръжните началници на ДС е необходимо да изпратят 
справки за отраслите, в които работят представителите на малцинството, 
данни за вражески прояви, данни за връзки с кримските татари от капиталис-
тическите страни и др.

118.  справка за кримските татари във варненски окръг, варна, 9 януари, 1960 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 29
От справката е видно, че кримските татари във Варненски окръг са се заселили 
там по време на Руско-турската война, занимават се със земеделие и развиват 
вражеска дейност.

119.   справка за кримските татари, живеещи в толбухински окръг, толбухин, 27 
януари 1960 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 30-34
Кримските татари от областта са се преселили там след края Кримската вой-
на и всички се занимават със земеделие. В окръга има 9 души, които са обекти на 
ОНД. В справката е направена кратка характеристика за всеки един от тях – 
социален произход, политическа ориентация, наличие на вражеска дейност и др.

120.   справка за кримските татари, живущи в Коларовградски окръг, Коларов-
град, 29 януари 1960 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 25-26
Татарите от окръга са изцяло ангажирани със земеделска работа и са включе-
ни в местните ТКЗС. Татарите от окръга са се заселили там още от времето 
преди Освобождението, като е имало цели села, заселени изцяло с татари. През 
1936 г. и 1950 г. обаче голяма част от тях се изселват в Турция.

121.   справка за кримските татари в района на силистренски окръг, силистра, 
1 февруари 1960 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 27-28 гр.
Всички кримски татари от региона произхождат от средите на бедни селски 
семейства и без изключение се занимават със земеделие в местните ТКЗС-та. 
Само един от представителите на малцинството е взет на оперативен отчет 
за вражеска дейност и това е ходжата. Няма данни други представители на 
малцинството да развиват вражеска дейност.

122.  справка за кримските татари в Плевенски окръг, Плевен, 5 февруари 1960 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 37
Накратко са описани причините за заселването на кримските татари на те-
риторията на окръга преди Освобождението. Както и в другите окръзи на 
страната, така и в Плевенския регион кримските татари са заети изцяло със 
земеделие. Няма регистрирани вражески прояви сред представителите им.

123. справка за кримските татари, живущи в нрБ, софия 1960 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 38-39
Документът представлява обобщаваща справка на данните, постъпили от ок-
ръжните управления на ДС за числеността, социалния произход и работата, 
с която са ангажирани. Предоставени са и данни за няколко лица от средите 
на кримските татари, които представляват интерес за ДС.

124.   Писмо до началника на Шесто управление – Дс относно направена провер-
ка за татарите, живеещи в окръга, варна, 14 март 1972 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-(вн), ф. 1, оп. 6, а.е. 107, л. 1-3
Съдържа данни за броя на татарите, живеещи в окръга, разпределени по се-
лища. Характерно за татарите от региона е, че всички са възприели турските 
обичаи и нрави.
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Каракачани 

125.   Писмо до началника на оу софия с искане на информация за българските 
граждани от каракачански произход, софия, 28 май 1982 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 31-32
Във връзка с увеличаване на интереса на гръцките специални служби към бъл-
гарските граждани от каракачански произход на структурите на ДС е нареде-
но да се определи броят на каракачаните в България, установяване и изучаване 
на връзките им в Гърция и др. 

126.   Предложение за откриване на литерно дело на българските граждани от 
каракачански произход в гр. самоков, софия, 19 август 1982 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 4
Поради факта, че живеещите около 500 българи от каракачански произход в  
гр. Самоков представляват интерес за гръцките разузнавателни служби и с 
оглед систематизирането на получените материали за българските граждани 
от каракачански произход в гр. Самоков, е открито литерно дело по тази линия.

127.   Писмо до второ главно управление във връзка с искана информация за жи-
веещите в района на гр. самоков български граждани от каракачански про-
изход, софия, 30 август 1982 г. 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 28-30
Накратко са описани мерките, взети за контраразузнавателното обезпечаване 
на българските граждани от каракачански произход, както и агентурният апа-
рат, който работи по това направление.

128.   информация относно интересите на гръцките специални служби към бъл-
гарските граждани от каракачански произход, софия, 8 юни 1983 г.
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 38-43
Активизирането на дейността на гръцките спецслужби по отношение на ка-
ракачаните в България налага органите на ДС и по-специално ВГУ и Шесто 
управление – ДС да насочат вниманието си в борбата с националистическа-
та дейност, провеждана от гръцките спецслужби в средите на българските 
граждани от каракачански произход.
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lIst of DoCUments  
wIth annotatIon

Armenians

1.  Ordinance №137/21.09.1944 of MoI which approves the members of the Temporary 
Committee for the Armenian Minority in Bulgaria, Sofia, 21 September 1944
аКрДоПБгДсрсБна –м, ф. 13, оп. 4, а.е. 2, л. 1.
Pursuant to the Ordinance-law on Supervision of the Societies and Organizations, the 
Minister of Interior approves the members of the Temporary Committee for the Armenian 
Minority in Bulgaria. The members of the committee are assigned the task to bring to the 
open the accounts of the Armenian community in Bulgaria and to confiscate its property 
and archive.

2.  Statute-regulation of the progressive organization of the Armenians in Bulgaria 
Erevan, Sofia 1945
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 82, л. 9-13.
The statute of the organization specifies the objectives, members and managing bodies of 
the organization. The material sources and funds with which, the organization performs 
its activity are also specified in detail in the Regulations. 

3.  Report to the head of Department B regarding the number of the minorities in 
Bulgaria, Sofia, 12 December 1945 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 731, л. 2.
The head of VІ-st group at Department B reports about the number of the minorities 
in Bulgaria as at December 1945 and the report explicitly specifies that there is no 
information about the distribution of the minority groups by regions.

4.  Declaration of CC of CPO (Committee of the progressive organization) Erevan to 
the Minister of Interior, Sofia, 18 February 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп.4, а.е. 74, л. 4.
The Minister of Interior is requested to approve the Statute of the Committee of 
Repatriations.

5. Statute of the Armenian Committee of Repatriations, Sofia, 18 February 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 3.
It is specified in the Statute that the Committee of Repatriations is the body dealing with 
the resolving of all issues related to the departure of those who wish to Armenia – legal, 
property, etc. Besides its central office in Sofia, the Committee of Repatriations has its 
local branches in the country, too.

6. Ordinance № 45/18.02.1946 of the Minister of Interior, Sofia 14 February 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп.4, а.е. 74, л. 5.
The ordinance approves the Statute of the Armenian Committee of Repatriations.

7.  Letter from the Armenian Committee of Repatriations to National Militia Directorate 
in reference to the summoning of a meeting of the Committee, Sofia, 8 March 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 74, л. 6.
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After the approval by the managing body of the Committee of Repatriations and of its 
Statute, the managing body began to summon meeting for clarifying the issues related 
to the repatriation of the Armenians wishing to leave for Soviet Armenia.

8.  Letter from the Director of Consular-Economic Directorate of the Ministry of 
Foreign Affairs and Denominations (MFAD) to the Minister of Interior regarding 
a draft of decree presented by the Armenian Committee of Repatriations, Sofia, 
10 June 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 1.
The Armenian Committee of Repatriations presents for approval a decree of the Council 
of Ministers which is to regulate the issues aiming at the facilitation of the process of 
repatriation of the Armenians from Bulgaria for Soviet Armenia.

9.  Draft for decree of the Council of Ministers for adopting measures facilitating the 
repatriation for Soviet Armenia of the Armenians, residing in Bulgaria, Sofia, 10 
June 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 5.
The draft for decree approves the repatriation for Soviet Armenia of approximately 3 
500 Armenians, residing in Bulgaria. The Ministry of War, the Ministry of Interior, the 
Ministry of Finance and the one of railways are to facilitate in any possible statutory 
manner those who wish to leave for Armenia.

10.  Letter from the Director of Consular-Economic Directorate of the Ministry of 
Foreign Affairs and Denominations to the the Minister of Interior with a request 
for undertaking measures for acceleration of the examination of the matter related 
to the repatriation of the Armenians, Sofia, 13 June 1946 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 2.
The reason for the hastened examination of the matter related to the repatriation of the 
Armenians is a request sent by the Embassy of the USSR. Due to the advance of the 
summer and the lack of possibility for the longer stay of 3500 Armenians at the locations 
for temporary accommodation.

11.  Opinion of BNB on the matter of repatriation of the Armenians and providing 
certain  privileges, Sofia, 14 June 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф.1, оп.1, а.е. 329, л. 3.
The Director of BNB expresses his disagreement with the permission given to the 
Armenians for unlimited export of capitals from our country in the course of their 
repatriation. Due to the fact that the request of the Armenians from Bulgaria is supported 
by the USSR, the bank offers that each Armenian emigrant is allowed a money transfer 
of up to 10 000 levs.

12.  Minutes of meeting of the Inter-institutional Commission Dealing with the Issues 
of Repatriation of the Armenians Wishing to Leave Bulgaria, Sofia, 15 June 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф.1, оп. 1, а.е. 329, л. 4-4а.
At the meeting of the Commission, a decision was adopted to allow the expatriation 
of those Armenian who declared their desire to this effect, exactly – 3500 people. An 
approved packet of measures to facilitate the process of their departure from our country. 

13.  Decree of the Council of Ministers on the Measures for Cooperation for the 
Repatriation of the Armenians residing in Bulgaria to Soviet Armenia, Sofia, 15 
June 1946
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329, л. 6.
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The decree of the Council of Ministers approves the measures by which, the process of 
repatriation of the Armenians wishing to leave Bulgaria is to be facilitated. The following 
are among them: issuing of passports free of charge, release from Bulgarian citizenship 
and military service, duty-free export of their property, free railway transport.

14. Ordinance № 252/30.06.1947 of the Minister of Interior, Sofia, 30 June 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 4, а.е. 82, л. 6.
Pursuant to the Ordinance-law on State Supervision on the Societies and Associations, 
the Minister of Interior approves the Armenian progressive organization Erevan – 
Burgas branch. 

15.  Circular letter from the head of I-st department of State Security Directorate to the 
regional heads of State Security, Sofia, 29 July 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 31.
The regional heads of SS are ordered to send information about the persons who 
are engaged in active development in reference to the minorities as well as to send 
information about their acts regularly. 

16.  Instruction for the preparation of information statements related to the agent-
operational work in reference to the minorities, 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 14-15.
The document consists of elaborately prepared guidance about the information to be 
included in the statements about the minorities – national and political aspirations; 
attitude towards the power of FF; organizations of the minority groups; condition of 
the network of agents, informers; the operational activities – plans and work for the 
developments, etc.

17. Report about the Armenian minority in Bulgaria, Sofia, 10 August 1947 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 1-2.
There is a short characteristic of the Armenian organizations dissolved after 9 September 
1944 and of the main directions in which, their anti-people’s activity. It is explicitly 
specified that the only progressive Armenian organization was Erevan CEO - created 
after 9 September.

18.  Plan of the condition and financial status of the Armenian minority in Bulgaria, 
Sofia, 27 September 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 4-6.
Information is provided about the number, organization and the financial status of 
the Armenian minority in Bulgaria. An analysis of the work with agents related to 
Armenians and a characteristic of the existing agents, informers and the conducted 
active developments is done. 

19. Report about the Armenian minority in Bulgaria, Sofia, 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, л. 3-3 гр.
Information is provided about the total number of the Armenian minority in Bulgaria 
and its distribution by regions, social status and profession of the Armenians. A detailed 
statement is given of the fascist and anti-fascist organization of the Armenian minority 
in Bulgaria, their activity and political dispositions among the Armenians.

20.  Report about performed work in the first quarter of 1948 in reference to the 
Armenians, Sofia, 23 March 1948
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 1-5.
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The report provides information about the condition of the work of SS in reference to the 
Armenian minority, both of the separate subjects and of Erevan CEO and the members of 
Armenian organization dissolved after 9 September 1944. An analysis of the conditions 
of the system of agents, the work with informers and the subjects of preparation is done.

21.  Instruction for the preparation of information statements related to the agent-
operational work in reference to the minorities, 1948
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 6.
The document contains elaborately prepared instructions about the data which should 
be included in the statements about the minorities – national and political strives; 
assessment of the political and operative situation – the political dispositions among the 
subjects of the direction; condition of the agent system – number of agents, informers; 
operative activities – plans and work for the investigations, etc.

22. Plan for the Armenian matter for the third quarter of 1948, Sofia, 1948
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 26-31.
The four main tasks in the plan are related to the work of SS on Erevan CEO, and the 
work with newly admitted members who came from the organizations dissolved after 
9 September is specified as such of top priority. A number of activities are planned for 
improvement and check of the existing agents and the activation and use of the system 
of agents and informers.

23. Improvement and enlarging the system of agents in the Armenian line, 1948
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 349, л. 15.
It is envisaged in the plan for work with the system of agents in the Armenian line 
to recruit an informer in the organization Erevan aiming at observation of the newly 
admitted members from the former Armenian organization and check and research of 
the remaining part of the agents of this line. 

24.  Statement of the political development of the progressive organization EREVAN, 
Sofia, 8 June, 1949 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 587, л.1-2.
Historical account about the creation and the first steps of the organizational life of the 
Armenian organization. 

25. Short characteristic of the line of the Armenian minority, Sofia, 26 September 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 588, л. 1-4.
The subjects worked on under the line of the Armenian minority are listed and there is a 
characteristic of the system of agents and informers which services the subjects of this 
direction. 

26.  Denunciation about the condition of Plovdiv branch of the organization Erevan 
and some discrepancies, Sofia, 25 October 1949 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 593, л. 5-7.
A characteristic of the managing body of the Plovdiv branch of the organization is done. 
Attention is paid also to the problems occurred among the leaders of the organization 
after the repatriation of 1946 and the measures undertaken for overcoming these shocks.

27.  Information about the former Armenian organizations in Varna sector, 18 
November 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 590, л. 2-10.
Before 9 September 1944, there were 13 Armenian organizations in Varna. Short information 
about each of them is given – leaders, political orientation, activity and objectives. 
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28.  Information about the conducting of the purge of anti-people’s elements in the 
Armenian organization Erevan, 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 593, л. 2.
According to Circular letter № 9/10 January 1949, issued by the Armenian organization 
Erevan, the local organization in the city of Plovdiv was ordered to conduct a purge of 
anit-people’s elements among its members. As three months after the circular letter was 
issued, there was no such purge yet in the city of Plovdiv, SS informed their system of 
agents in the organization to immediately interfere and perform the purge. 

29.  List of the developments in reference to the Armenian, Greek and Albanian 
minorities, Sofia, 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 586, л. 28-29.
The developments and observation dossiers in reference to the Armenian, Greek and 
Albanian minorities in Sofia, and in the sectors of SS in Varna, Burgas and Stara Zagora 
on which, activities were planned for June 1949

30.  Report of the activity of the Armenian minority in 1949 about the relevant categories 
of hostile elements, Sofia, 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 586, л. 17-18.
It becomes clear from the report that in 1949, the Armenian minority in Bulgaria did not 
have any hostile activity. Only some acts of dissemination of slanderous rumours against 
the people’s power and the fact that the large merchants and industrialist affected by the 
activities of FF did not participate in the 5-year economic plan of the country. 

31.  Plan for agent-operational work in reference to the Armenian minority for the 
third quarter of 1950, March 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 5-11.
The following are specified as subjects of the agent-operational work for the period: 
CC of the Armenian organization Erevan, the Eparchial Council of the Armenians, the 
Armenian church, Erevan newspaper and prominent leaders of the former Armenian 
organization Tashnagtsutyun. 

32.  Statement about the condition of the Armenian minority and the agent-operational 
work in the line, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 31-39.
A short analysis of the reasons which led to the settling of the Armenians in the territory of 
Bulgaria, the organizations created by them, the fate of the Armenian Eparchial Council 
was done. Attention was paid to the condition of the work of the agent developments. 

33.  Statement about the condition of the operational report in reference to the Armenian 
minority, Sofia 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 68-69.
In Sofia in reference to the Armenian minority, an active development is being conducted: 
six reporting-observation dossiers and three preliminary single developments. There are 
no preliminary group developments. 

34.  Statement about the condition of the system of agents and informers in the line of 
the Armenian minority, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 77-78.
This contains information about the number of agents and informers working in the 
line of the Armenian minority. Information about the class structure of the system of 
agents and informers, the distribution by professions and the national affiliation is also 
provided.
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35.  Statement regarding the existing committees of  the Armenian organization 
Paregordzagan  /general Armenian charity society/ with central office in New York, 
Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 119-120.
The Armenian charity society Paregordzagan was established in 1906 in Cairo and its 
Bulgarian branch was established in 1930 in Sofia. The main task of the charity company 
was to support the Armenian schools, hospitals and poor Armenians. The society was 
closed after 9 September 1944 but in spite of that, it continued to perform its activity.

36.  Circular letter № 2 of CC of the progressive organization Erevan of the Armenians 
in Bulgaria, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м-(стЗ), ф. 1, оп. 1, а.е. 803, л. 24-25а.
The weaknesses in the activity of the department for agitation and propaganda of the 
organization and the corrective instruction of the Armenian minority in Bulgaria into 
people’s democratic spirit through a systematic planned cultural and educational work 
among them is planned. Among the schedules activities, there is a development of the 
creative and art activity – theater, choir, dance team, etc.

37.  Report about the condition of the counterintelligence work of department ІІ, 
Armenian intelligence in Plovdiv district, Plovdiv, 2 October 1953
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 427, л. 1-5.
This contains statistical date about the total number of the Armenians in the district, 
how many of them are included in the list of the report, which of them were members 
of the organizations dissolved after 9 September, etc. A short reference about the larger 
and powerful Armenian organizations closed after 9 September 1944 is included in the 
report.

38.  Letter to the district unit of SS with a request for information in reference to the 
Armenian minority, Sofia, 24 December 1959
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1831, л. 1.
The letter request that information is provided about the number of the Armenians, 
residing in Bulgaria, who ran from the USSR in the period 1919-1921 and were members 
of the counter-revolutionary bourgeois-nationalistic Armenian organizations. The 
informations should contain data about the locations of concentration of those persons 
as well as their hostile acts. 

39.  Letter to the heads of the regional units of SS with a request for detailed information 
about the former leaders of the Armenian organization Dashnagtsyutun, Sofia, 23 
March 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1831, л. 2.
The heads of the district units of SS are ordered to work for detecting and placing 
under supervision of those former leaders and active members of the organization 
Dashnagtsyutun for whom there is information that they are engaged in hostile activity. 
The reason for that is the existence of information that those people were used in the past 
by the capitalistic intellegince services against the USSR.

40.  Statement regarding a notification of emigration of some Armenian families to 
capitalist countries, Sofia, 8 December 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бс), ф. 1, оп. 2, а.е. 389, л. 4-5.
A check-up has been done of the notifications about Armenian families who left for 
Lebanon who were denied assistance and then, they left for South Africa. It was ordered 
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that the person who dealt in Bulgaria with arranging the matter of the emigration of 
Armenian families to Lebanon is to be detected with the use of agents.

Greek political emigrants:

41.  Information about the attitude and acts of the Greek minority towards the major 
events in the country, the foreign world and Greece, Burgas, 27 May 1948
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 415, л. 1-3.
The position of the representatives of the Greek minority in the city of Pomorie on 
the major social and political events in Bulgaria immediately after 9 September 1944 
such as the monetary reform, the referendum about the monarchy, the elections for 
Grand National Assembly, the nationalization of the factories, etc. are presented in a 
summarized form.

42.  Report regarding the issues related to the changing of sides of soldiers from the 
Greek Democratic Army, etc., Sofia, 22 November 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 1538, л. 2.
The issues related to the desertion of soldiers from the Greek army and their hiding in 
Bulgarian territory are reviewed. Due to the legally unclear status of those deserters, 
the opinion of the competent structures of S is sought. 

43.  Report regarding the resolving of the issues put by the Deputy-Director in reference 
to the beginning of the development of the Greek refuges in our country, Sofia, 10 
January 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 1538, л. 3-4.
The measures undertaken for the accommodation of the Greek emigrants at boarding 
houses, for the preparation of information about the refugees sent to Nozharevo LCF 
and the persons investigated in the Greek line as well as the subjects and collaborators 
who could be used are reviewed.

44.  Proposal regarding the registration and the agent servicing of the Greek emigrants 
in our country, Sofia, 4 March 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 1538, л. 5-7.
It is necessary that the Greek emigrants remaining in PRB are registered and provided 
with identity document for the arrangement of their status. The production sectors 
and enterprises in which they will be employed are specified. Along with that, the 
organization of the agent servicing of the Greek political emigrants and the beginning 
of the development of suspicious elements.

45.  Report of the head of department ІІ of SS regarding request placed by Bulgarian 
nationals in reference to their relatives – Greek emigrants, Sofia, 30 April 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 8-9.
After the closing of the camp for Greek partisans at the administrative department of 
National Militia Directorate, hundreds of applications of Bulgarian nationals were 
received asking for permission for their relatives - Greek refuges to come to live with 
them. Due to the prohibition for residence of Greek political emigrants in Southern 
Bulgaria, SS allowed this to be done only in Dobrudzha. 

46.  Report regarding the position of the Greek political emigrants in our country, 
Sofia, 12 July 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1542, л. 6-10.
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Information is provided about the distribution and employment of the Greek political 
emigrants in the industrial enterprises of Sofia and in the regions. The main tasks of SS 
are related to performing a check of the employed Greeks; establishment of a system of 
agents among the Greek emigrants, without the awareness of their Greek responsible 
person, etc.

47.  Report-proposal of the head of department ІІІ of SS in reference to the optimization 
of the work with the Greek political emigrants, Sofia, 20 October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1538, л. 13-15.
The duplication of the work on the Greek emigrants with representatives of the 
headquarters of the army led to a number of misunderstandings between the two 
institutions. The conflict situations in this reference arose also with the party leaders 
of the Greek emigrants who insisted each action of the special services towards the 
emigrants to be coordinated with them.

48.  Proposal regarding the release from Nozharevo LCF of part of the Greek emigrants 
interned in 1949, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1553, л. 160-161.
In 1949, more than 30 emigrants were sent to Nozharevo LCF upon recommendation 
of their Greek responsible persons with the suspicion that they had hostile disposition. 
As the majority of them realized their mistakes, SS offered that the elderly and the sick 
ones were interned in Northern Bulgaria and the remaining ones were recruited and 
employed at enterprises in which, Greek emigrants worked.

49. Proposal regarding the dispatch to Belene LCF of 20 Greek emigrants, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1553, л. 180-181.
Upon recommendation of the leaders of the Greek emigrants in Bulgaria, 20 mobilized 
and captured soldiers from the Greek army were sent for a term of 1 year to Belene LCF. 
The reason for that was their behavior which, according to SS had a positve effect on the 
remaining emigrants.

50.  Plan for agent-operational activities for servicing the combined institution– 
HOSPITAL AND HOLIDAY HOUSE for wounded and disabled Greek political 
emigrants in the village of Bankya, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1546, л. 1-2.
Greek partisans from GDA were hospitalized in the hospital of Bankya for treatment. 
The motives for placing the site under agent coverage by SS are related to the fact that a 
great number of the emigrants hospitalized there had been in Yugoslavia and there was a 
chance that some of them had been recruited by the Yugoslavian and Greek intelligence 
services. 

51.  Plan for agent-operational activities for servicing the Greek emigrants, working at 
G, Kirkov State Industial Enterprise, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1546, л. 28-29.
The motives for placing the site under agent servicing by SS are related to the fact that 
a great number of the emigrants employed there have a weak political background and 
are easily susceptible to hostile propaganda.

52.  Instruction regarding the manner in which the recruiting of the Greek emigrants 
should be done on the basis of ideas, Sofia, 26 January 1951
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 1548, л. 1-1 гр.
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The instruction outlines the manner in which the primary interview for recruitment with 
the candidate should be conducted and the main directions and issues which should be 
put are specified.

53.  Instruction for work with the system of agents developing the Greek emigrants by 
place of work, place of residence, etc., Sofia, 26 January 1951 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1548, л. 2-2 гр.
Detailed instructionsare given about the tasks and the line of behavior of the agents 
and the informers towards the subject to which they are directed in the first stages of 
the developments of the Greek line – what actions to undertake to denounce the hostile 
elements; the tactics for incorporation of the informers in the circles of the Greek 
political emigrants, etc.

54.  Information about the subversive activity of the Greek intelligence against our 
country and the activity of the Greek political emigrants related to this intelleigence, 
Sofia, 2 April 1953
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп.1, а.е. 1624, л. 5-8.
Information is provided about the work of the foreign headquarters of the Greek 
intelligence in the cities of Orestia, Gyumyurdzhina, Drama and Demir Hisar, working 
against Bulgaria. An attempt was made to trace the main directions in their work and 
special attention was paid to the interest of the intelligence center towards the Greek 
political emigrants in PRB.

55.  Information about the dispositions of the Greek political emigrants situated in the 
village of Pavel Banya, Kazanlak district, [No place], 10 April 1954
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 1552, л. 121-123.
The reason for the negative disposition among the Greeks and their desire to migrate to 
Greece, according to the head of department ІV of SS, is hidden not in the unsatisfactory 
conditions of accommodation at the boarding house but in the lack of party-propaganda 
and mass-political explanatory activity among them. 

56.  Information about the work with the available agents and the necessity of recruiting 
new ones, Sofia, 22 May 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 1-4.
After the decision of CC of GCP for returning the emigrants to Greece, the migrational 
disposition among their circles in Bulgaria increased. The reaction of SS to those 
dispositions was to enhance the work of recruiting new agents among the Greek 
emigrants aiming at using them in the territory of Greece after their return.

57.  Information about letters of comrade Stavri Markov from CC of BCP, addressed 
to Greek political emigrants for searching their author, Sofia, 31 October 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 15-17.
In reference to a captured letter from Greek political emigrants, the managing body of 
SS ordered the conducting of an activity for detecting their authors. As it also contains 
attacks against USSR, a decision was adopted that representative of KGB are notified. 

58.  Information about the captured letter from a Greek political emigrant expelled 
from BCP and GCP for fractional activity, Sofia, November 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 20-24.
According to information of SS, the persons detected in reference to the caught 
correspondence had formed their group whose members had been expelled from BCP 
for fractional activity. They were accused of liking the Chinese Communist Party and 
disseminating Chinese materials.
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59.  Plan in reference to conducting agent-operational activities related to the festival of 
the Greek political emigrants в PRB, Sofia, 13 November 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, л. 18-19.
The Greek political emigrants, residing PRB organized their festival in Sofia in 1963. 
Aiming at the agent coverage of the festival and the timely obtaining of information about 
hostile persons and acts, SS prepared a plan for operative work during the festivals. 

60. Report from Diko Dikov, Minister of Interior, Sofia, 21 November 1963 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 7, а.е. 302, л. 1-4.
In its report to the Political Bureau, the Minister of the Interior discloses the information 
at the disposal of SS about the fractional group formed among the Greek political 
emigrants that conducts an active subversive activity and disseminates materials 
directed against the line of BCP and CPSU and defend the positions of the Chinese 
Communist Party. 

61. Decision B of № 15 of the Political Bureau of CC of BCP of 13 December 1963
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 66, оп. 1, а.е. 63, л. 1.
Permission is granted to the authorities of SS to work on the Greek political emigrants 
and at the same time, their subversive activity and acts are detected and intercepted in 
due time. 

62.  Information about obtained data in reference to „Greek intelligence” in Gabrovo 
district, Gabrovo, 21 October 1964
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 104, л. 34-35.
The results of the conducted active developments and observation cases in the district 
show that the Greek political emigrants in the area are not engaged with intelligence 
activity. But, due to the entry of many Greek young people in the economics of the region, 
it is necessary that their activity is placed under observation.

63.  Plan regarding the conducting of agent-operational activities in the first half of 
1965 in Greek line, Pernik, 18 December 1964
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 104, л. 54-56.
The activities in the plan cover a wide circle of persons and also involve ones who 
are not part of the contingent. The agent-operational work includes detection of all 
Greek political emigrants, of those who escaped here and of the visiting Greek citizens. 
Last but not least, the plan reflects the necessity all Greek drivers to be also put under 
observation. 

64.  Letter from CC of BCP to MoI in reference to the execution of decision № 13 of the 
Political Bureau, Sofia, 1 October 1968
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1484, л. 173-174.
In reference to the execution of the task assigned by the Decision, CC of BCP sent lists 
of Greek political emigrants for check of the authenticity of the information aiming at 
clarification of their exact number in the country.

65. Decision B № 5 of the Secretariat of CC of BCP оf 27 April 1972
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 66, оп. 1, а.е. 79, л. 1-2.
Permission is granted to render assistance to CC на GCP in reference to the illegal 
transfer of special groups of Greek political emigrants through our border into Greece, 
for the execution of party tasks related to the forthcoming ІХ congress GCP. The total 
number of those events by 1972 is planned to be 20.
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Gypsies

66. Report regarding the Gypsy minority, Pomorie, 2 July 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 14.
Short information about the number and crafts with which, the gypsies in the district are 
engaged; a part of them are members of the Labour Party /c/ and the young are members 
of Labour Youth Union. The hostile activity among them is developed by reactionary 
Bulgarians and Greeks who employ them.

67.  рreport regarding the condition the Gypsy minority in the city of Kotel, 10 July 
1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 271, л. 15.
Information about the number of the Gypsy minority in the district, about the occupation 
and their movement in the summer and winter seasons. They have a liking of the power 
of FF and their aberration towards the parties of the “fascist regime” is explained with 
the fact that they were paid to vote for it. 

68.  Plan for struggle and revolution of Center for Family-Type of Accommodation, [No 
date], [No place],
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 3, а.е. 165, л. 1-4.
The main obligation of the organization is the uniting of all Gypsies in Bulgaria for 
armed revolution and seizing the power. It is envisaged in the plan for struggle and 
revolution that ministries and other state institutions – central and local – are captured. 

69.  Information about the condition of the Gypsy minority by districts, Sofia, 22 
October 1949
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 576, л. 1-2.
The information shows the uneven distribution of the minority by districts. The main 
activities with which, the Gypsies are engaged are specified by districts.
Their loyalty to the people’s power is emphasized. 

70.  Plan for agent-operational work in the line of Gypsy minority, Sofia, 28 March 
1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 774, л. 26-29.
This contains a characterization of the Gypsy minority in Bulgaria, which draws the 
attention to the fact that a large number of the representative of the minority are related 
to the Turkish through the language, religion and culture. In the plan for work in the 
line, activities related to the work on subject from several Gypsy associations and 
organizations are planned.

71.  Statement about the condition of the Gypsy minority and the agent-operational 
work, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 40-46.
Information about the number of the Gypsy population in Bulgaria, distributed by 
districts is provided. Along with this, a short historical reference of the origin, movement 
of Gypsies, religious and cultural-domestic peculiarities is given.

72. Information report of the activity of the Gypsy minority in Bulgaria, Sofia 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 759, л. 143-148.
Summarized information about the condition of the Gypsy minority before 9 September 
1944 and after that. Information about the cultural and educational organization and 
associations of the Gypsies established before 9 September is provided. The emphasis of 
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the report is on explaining the reasons for the weak results of the work of the managing 
body of the cultural-educational organization of the Gypsies among the minority.

73.  Decree № 258/17.12.1958 on Settling the Matters of the Gypsy Population in 
Bulgaria, Sofia, 17 December 1958
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 7, а.е. 620, л. 103-109.
In view of the liquidation of the retardation of the Gypsy population, the Council of 
Ministers specifies the measures whose realization aims at the liquidation of the nomadic 
life, begging and crime among the minority. Also, measures are envisaged in reference to 
improvement of the way of life and culture of the representatives of the Gypsy minority.

74.  Letter № 809 of CC of BCP to the district, town and regional committees of BCP 
for work with the Gypsy minority, Sofia, 17 June 1959 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1830, л. 1-2гр.
Decree of the Council of Ministers № 258 envisages a number of activities for work 
among the Gypsy population. The opinion of CC of BCP is that the tasks specified in the 
decree should be dealt with by the party committees and local organizations. Therefore, 
the measures the district party committees of BCP should realize are listed in the letter.

75.  Information about the results of the execution of the decisions of CC of BCP related 
to the work among the Gypsy population, Sofia, 02 February 1967
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1413, л. 2-18.
An analysis is done of the main problems in the work with the Gypsy population, for 
whose overcoming, a number of decisions and other official documents of CC of BCP 
were promulgated, and for whose resolving, attention should be paid. The document is a 
review of the application of those decisions and the issues causing most of the problems. 

76.  Notes of Criminal Department – National Militia Directorate regarding the 
information about the results of the execution of the decisions of CC of BCP and 
the Government for work among the Gypsy population, Sofia, 18 February 1967
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1413, л. 19-23.
The notes done by Criminal Department at National Militia Directorate contain strong 
criticism towards the provided information – the lack of analysis of the reason of the 
lack of efficiency of the educational system towards the children from Gypsy origin; the 
lack of analysis of the reasons for the high crime among this minority, the absence of 
particular measures for overcoming those problems.

77.  Statutes of cultural-educational organization ROMA of the Gypsy population in 
the city of Shumen, 11 March 1967
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 3-12.
The objectives and tasks of the cultural-education organization of the Gypsies in Shumen, 
the rights and obligations of the members, etc. are specified. Among the main tasks of 
the organization, there is work for improvement of the material and cultural-educational 
enhancement of the Gypsy population, and active work for improvement of the public 
opinion of the Bulgarian society about the Gypsy population.

78.  Information about interest of foreign headquarters towards the Gypsy population 
in PRB, Sofia, 11 October 1970
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-825, т. І, л. 144д-145.
According to the information prepared by Sixth department of SS, the objective of the 
intelligence services of the capitalistic countries is with the use of the minorities in our 
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country, to strengthen the nationalistic dispositions among them and simultaneously to 
weaken the unity of the socialist society in PRB. Agitation is conducted in the district for 
creation of a Gypsy country or giving the Gypsies the right of autonomy in PRB.

79.  Information about referrals received from secret collaborator by the nickname 
Antonov about international Gypsy committees and organizations in England and 
France, Sofia, 20 November 1970
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-825, т. І, л. 146-152.
The tasks assigned to the secret collaborator by the nickname Antonov for the time of 
his stay in England and France are related to clarifying the nature and activity of the 
international Gypsy organizations and committees.

80. Letter to the head of the Secretariat – MoI, Sliven, 5 July 1972
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1856, л. 1.
The rumours about an accident with a soldier of the Sliven barrack who went with a 
tank into the Gypsy neighbourhood and destroyed approximately 50 Gypsy houses were 
denied.

81.  Information about the nationalistic acts among the population of Gypsy origin, 
Sofia, 2 March 1973
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 22, оп. 1, а.е. 20, л. 1-7.
One of the main problems of SS in the work on the national minorities is related to the 
interest of the foreign intelligence services to the minorities in Bulgaria and the chance 
to use them for subversive activity against out country. 

82.  Information-analysis regarding the detected criminal offences committed by Gypsy 
minority in the territory of Sliven district, 19 March 1973
аКрДоПБгДсрсБна – м – (сл), ф. 1, оп. 20а, а.е. 32, л. 6-12.
The information specifies the number of the persons of Gypsy origin who are registered 
for observation by MoI as well as the number of the detected criminal offences committed 
by Gypsies. Then, there is a breakdown of the offences committed by Gypsies, by nature 
and seriousness of the act and an analysis of the causes which led to those offences. In 
conclusions, the activities which should be realized aiming at improvement of the work 
among the Gypsy minority are listed.

83.  Plan-program of the work among the Bulgarian Gyspies for SS for the period 
1979-1982, Sofia, 19 October 1979
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 26-29.
Among the activities planned for improvement of the work among the Bulgarian Gypsies, 
there is the preparation of analyses, of future and annual plans and reports about the 
condition of the operative situation in the line; improvement of the work for recruiting 
agents among the Gypsy population; improvement of the prophylactic work among the 
minority, etc.

84.  Joint report of the Secretary of CC of the District People’s Councils regarding 
the report of the chairpersons of the Executive Committees (EC) of the municipal 
people’s councils in the cities of Shumen and Varbitsa on the work with Bulgarian 
Gypsies, Shumen, 1979
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 19-24.
The work of EC was assessed by SS as unsatisfactory. The weakest results were reported 
in the execution of the government measures for affiliation of the children and young 
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people from the Gypsy population to the educational system. The work related to the 
providing of houses to the Gypsies and especially their movement far from the separated 
Gypsy neighbourhoods was defined as unsatisfactory.

85.  Letter to the heads of the of the central units, Sofia-city and the district offices of 
MoI, Sofia, 03 July 1980
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 41-45.
A report of the execution of the ordinances of the government related to the work in 
reference to the Gypsy minority. In view of the increasing interest of the special services 
of the capitalist countries to the Bulgarian Gypsies, the heads of the district offices of 
MoI were sent an order to undertake measures for making the agent-operational work 
among the minority consistent with the requirements of the government ordinances. 

86.  Information from the chairperson of the Committee for State and People’s 
Supervision of the observance of  Ordinance № 7 of the Council of Ministers, Sofia, 
5 August 1980
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-46 (Шумен), л. 47-54.
The results from the check of the execution of Ordinance № 7 of the Council of Minister 
for the further improvement of the work among the Bulgarian Gypsies are reported. 
The conclusions imposed by the check are that, in spite of the efforts done by the local 
people’s councils and the central institutions, the results are unsatisfactory and the 
realization of the activities is done slowly. 

87.  Letter to Sofia-city and the district offices of MoI in the country and Transport 
Militia department – National Militia Directorate regarding the existence of control 
and operative observation of the criminal contingent from the circles of the Gypsy 
population, Sofia, 16 August 1980
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бл), ф. 1, оп. 51в, а.е. 174, л. 8-11.
The document contains statistical information about the offences committees by citizen 
of Gypsy origin. What is indicative is that in spite of the instructions of the managing 
bodies of MoI and the National Militia Directorate for increase of the direct control 
and operative observation of the criminal contingent from the circles of the Gypsy 
minority, no decisive measures for limiting the criminal acts of those persons have been 
undertaken.

88.  Information about the condition of the agent-operational work among the Bulgarian 
Gypsies, Blagoevgrad, 31 August 1981
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Бл), ф. 1, оп. 51в, а.е. 57, л. 11-17.
It can be seen from the analysis of the work among the Bulgarian Gypsies that the 
weaknesses and mistakes prevail – the employees of SS underestimate the work for 
collecting information about the dispositions among the minority; there is no cooperation 
between SS and the People’s Militia and thus, the abilities of the agents of the People’s 
Militia for collecting information about nationalistic acts are not used, etc. 

89.  Information about the social and demographic characteristics of Varna and the 
district and the condition of the agent-operational work among them at the end of 
December 1983, Varna, 12 December 1989 
аКрДоПБгДсрсБна – м, VІ-л-14 (вн), т.1, л. 8-9 гр.
The problems existing in Varna district with the Gypsy population are related to the 
unwillingness of part of the representative of the minority to be included in the labour 
teams, the unavailability of houses in the district to have them accommodated and the 
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unsatisfactory work of the public organizations for the inclusion of the Gypsies in the 
social and political life. 

Wallachian

90.  Information about the Romanian minority and the Romanian institutes in the 
country, Sofia, 3 July 1947
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 2, оп. 1, а.е. 746, л. 1-3.
It is explicitly specified in the information that the Romanian minority in Bulgaria 
does not exist. There is a Romanian colony whose members are mainly „tsintsari“ 
(Aromanians). According to official information of SS, in Bulgaria in 1947, there were 
only 150 Romanian citizens. The activity, representatives and the political orientation of 
the members of the Romanian schools, the Romanian church and the Romanian embassy 
in Sofia are reviewed.

91. аnonymous letter on behalf of the doctors from Vidin region, Vidin, 1955
аКрДоПБгДсрсБна - м-(вд), ф. 8, оп. 1, а.е. 129, л. 210-210 гр.
The letter is addressed to CC of BCP and the Romanian embassy in Sofia. In it, the 
doctors working in the hospital in the city of Vidin and those of the district object to the 
negative attitude of the doctors occupying leading positions in the Ministry of Health 
towards them as towards Wallachians who will not be allowed to occupy high positions 
due to their Wallachian origin.

92.  Information about acts of pro-Romanian nationalistic activity on anti-Bulgarian 
and anti-Soviet base, Sofia, 2 October 1974
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 87-97.
The reasons for the increase of the pro-Romanian nationalistic activity are reviewed. A 
short historical reference was done of the beginning of those tendencies and attention is 
paid to the nationalistic acts both of Bulgarian nationals and of the visiting Romanian 
nationals. The emphasis is on the main propositions of the Romanian scientists about the 
origin of the Wallachian population etc.

93.  Plan for the work for selection, termination and interception of the anti-Bulgarian 
acts on pro-Romaina base base, Sofia, 25 October 1974
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 6-9.
In reference to the more frequent referrals about anti-Bulgarian dispositions and pro-
Romanian nationalistic activity among the Bulgarian population in Dobrudzha and 
Vidin region that consist of collecting information proving the Romanian origin of the 
population of the region, SS prepared a number of activities for detecting and preventing 
this activity. 

94.  Report about a visit to the Institute of History at Bulgarian Academy of Science, 
Sofia, 13 January 1975 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 170-171.
The purpose of the visit is related to acquainting the representatives of SS with the work 
of the specialists of the Institute with the problems related to the origin of the so called 
„Wallachian“ population and the presentation of historical materials and literature 
about the origin of this population.

95.  Report regarding a conducted business trip to the regional offices of the Ministry 
of Interior in the cities of Vratsa, Vidin and Mihaylovgrad, 2 June 1975 
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аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 215-225.
The results of the check of the work of the regional police offices in Mihaylovgrad and 
Vratsa show that in the territory of the two districts, there are no registered acts based on 
pro-Romanian nationalism. The influence of the Romanian television on the population 
of Wallachian origin can be felt in the two districts and the preferred programs are the 
folklore ones. The work in reference to the Romanian minority in Vidin regional office is 
much more intensive.

96.  Information about the relations between the Bulgarian and the Romanian orthodox 
churches, Sofia, 18 June 1976
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІІ, л. 86-87.
The Bulgarian Orthodox Church forbids to the Romanian priest to serve at the Romanian 
church which became the reason for the aggravation of the relations between the two 
churches which imposes the conclusion that the conflict between the two churches is 
mainly a state and political issues and then a church one. 

97.  Information about data obtained from a person from Vidin – subject of case for 
operative check, Sofia, 19 April 1977
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІІ, л. 122-125.
The constant interest of Romania to the Wallachian population in the territory of Bulgaria 
is explained with the lack of interest of the Bulgarian state to this population. It becomes 
clear from the document that the attitude of the Wallachian population in the region is 
negative – the promotion of employees from this population is deliberately limited. 

98.  Report about a business trip conducted to the regional offices of the Ministry of  
Interior in the cities of Ruse, V. Tarnovo and Pleven, Sofia, 10 May 1977
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 286-289.
The regional offices of MoI in the three cities have no information about the nationalistic 
nature of the Wallachian population. In spite of the regular visits of Romanian citizens in 
Ruse, the authorities of MoI in the region did not receive referral about nationalistic acts of 
the visiting Romanians.  It can be seen from the report that in their work in the Romanian 
line, the operative workers from MoI emphasize mainly on the technical activities.

99.  Report about a story of the writer Yordan Radichkov published in Literature Front 
newspaper, Sofia, 18 January 1979
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. І, л. 296-298.
It is specified in the report that in his pieces of work, Radichkov tells about the life of 
the population from Vidin region, about their domestic life and culture, calling them 
Wallachians. Due to the fact that his stories may influence some pro-Romanian Bulgarian 
nationals of „Wallachian origin“ or be used by Romanian scientists with anti-Bulgarian 
intention, the proposal of VІ department is to have a conversation with Y. Radichkov 
conducted. 

100.  Plan regarding the conducting of agent-operational activities for clarifying and 
interception of the nationalistic activity of Romanian nationals residing in Vidin 
district, Vidin, 22 October 1979
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122 (вд), т. І, ч. 1, л. 16-21.
In reference to the preparation of the celebration on the occasion of 2050 years of 
the establishment of the Romanian country and the enhanced interest towards the 
Wallachian minorities in the countries neighbouring Romania, VІ Department of 
SS prepared agent-operational activities aiming at the prevention of pro-Romanian 
nationalistic activities.
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101.  Information about some peculiarities of the operative situation in Vidin district 
related to the part of the population speaking in dialectal Wallachian language, 
Vidin, 29 February 1980
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІІ, л. 62-67.
The document reveals details about the reasons for the use of the Wallachian dialect 
not only in the everyday communication of the representatives of this population, but 
also in the institutions, schools and public authorities in Vidin region. The reasons for 
the social-psychological peculiarities of this group of the population are reviewed. 

102.  Information about pro-Romanian acts of persons in Vidin district, Sofia, 2 June 
1980
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 137-139.
The issues related to the established practice in the settlements of Vidin region for 
liturgy in Romanian language in the local churches are reviewed. Aiming at avoiding 
this practice, there was a proposal to have a circular letter prepared to the priests of 
this region for the strict observance of the liturgy practice in terms of the language of 
divine service.

103.  Agent information about a visit of our agent to the Socialist Republic of Romania 
and about his meeting, Vidin, 7 September 1980 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 1-6.
The trip of the agent to the Socialist Republic of Romania was related to arranging 
the matter of accepting a Bulgarian student as a post-graduate student at the Faculty 
of Theology at the Romanian patriarchy. The information contains data also about 
the Romanian organization Timok and the attempts to create a similar organization in 
Vidin region, too. 

104.  Long-term plan regarding the conducting of agent-operational and other 
activities in the line of pro-Romanian nationalism for the period 1981-1982, Vidin, 
4 February 1981
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. І, ч. 1, л. 22-39.
An analysis is done of the agent-operational situation in reference to pro-Romanian 
nationalism, the relevant conclusions are drawn, the major counter-intelligence tasks 
are specified and the activities which should be realized in this direction are planned. 

105.  Information about historical data about the origin of the population of Vidin 
region, Vidin, 10 March 1983
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-122, (вд), т. ІІ, л. 148-150.
The information specifies that an unknown person does a research of the migration 
processes in Vidin area, the local dialects, a research of the settlements – establishment, 
composition of the population, etc. The results of the study are a contribution to the 
Bulgarian history and to the Bulgarian ethnic composition of the population in the 
region. 

106.  Information about the interest of Romanian research institute towards the 
Wallachian population in Bulgaria, Sofia, 5 January 1984
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-674, т. ІV, л. 96-99.
The documents contains a questionnaire prepared by the Institute for Research of 
South-Eastern Europe. The seven main sections elaborated in the questionnaire aim at 
facilitating the researchers in their collecting evidences and factual material about the 
Wallachian population in our land.
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Albanians

107.  Information about the Albanian minority in Ivaylovgrad district, Ivaylovgrad, 26 
June 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м-(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 33.
The Albanian population in the district is concentrated in one village where it is 
engaged mainly in agriculture and most of them are members of FF. The Albanians 
have no their own organizations in the district and they do not they have their churches, 
schools, etc., either.

108. Information about the Albanian minority in Pleven, 17 August 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 8.
The information is that there is Albanian minority in the district. There is only one 
preliminary development, the authenticity of whose denunciation has not been ascertained.

109.  Letter to the head of the office of SS in Haskovo with a request for preparation of 
information about the Albanian minority in the district, Haskovo, 22 August 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м –(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 31.
According to the requirements of the regional unit of SS, the information should contain 
data about the organizational structure of the Albanian minority; condition of the 
agent-operational work; condition of the conducted development; political condition 
of the minority and what activities are planned for work in this direction.

110.  Information from the district head of SS in the city of Plovdiv regarding the 
Albanian minority in the district, Plovdiv, 6 September 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 9.
There is a report of the poor condition of the agent-operational work in reference to the 
Albanian minority – there are no agents to work in this direction. The minority is not a 
compact mass which additionally impedes its operative coverage.

111.  Information about the Albanian minority in Blagoevgrad district, Blagoevgrad, 
28 September 1950 
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 3.
There are no hostile acts of the Albanian minority in the district and neither is there an 
organization to unite them. There are no planned activities for recruitment of agents 
because the Albanians in the district are few. 

112. Information about the Albanian minority in Vidin district, Vidin, 2 October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 4-5.
According to information of SS, there are approximately 25 Albanians in the 
district. Most of them are elderly and are not interested in policy. They are not 
followers of the regime from before 9 September 1944, they have no registered 
hostile acts. No work is done in the line of the minority – there are no agents, no 
operative observation cases are conducted, no activities of recruitment of agents 
and informers are planned.

113.  Information regarding the organizational structure of the Albanian minority 
and the condition of the agent-operational work in Haskovo district, Haskovo, 15 
October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 11-12.
There are no agents in the district to work in reference to the Albanian minority. There 
are no subjects to be covered by operative registration. In reference to the Albanian 
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minority, agents from other directions work. As the district has a relatively large number 
of Albanians – 475 people, the recruitment of several agents and informers is planned. 

114.  Information about the Albanian minority residing in Yambol district, Yambol, 19 
October 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 13-15.
In the towns of Yambol district, there are registered Albanians only in the city of Sliven. 
There is an established Albanian society in the town – Kelam Safta which has its central 
office in Sofia. Part of the leaders of the society are members of BCP. Is spite that it has 
no regular life, the members of the society participate actively in all government events. 

115.  Information about the political, organization and agent-operational condition of 
the Albanian minority as at March 1950, Sofia, 1950
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 777, л. 1-2.
It becomes clear from the analysis of the information in the possession of SS that 
part of the Albanians residing in the territory of PRB have fallen under the influence 
of the People’s Front of Yugoslavians and have a liking of Tito. By the end of 1949, 
the Albanian minority was not subject of work of the special services. Due to this 
reason, there are no opened developments and no established agent-operational 
system. 

116.  Historical reference of the Albanian minority in the village of Mandritsa, [No 
place], [No date]
аКрДоПБгДсрсБна – м –(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8, л. 19.
The history of the first Albanians – stock breeders who came to live in the district 450 
years ago is traced. There is a short account of the fate of the Albanian population in 
the period of the Balkan and the First World Wars.

Crimean Tatars

117.  Letter to the heads of all district offices of SS for preparation of information about 
the Crimean Tatars in the country, Sofia, 7 January 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 1.
In view of clarification of the number the Crimean Tatars residing in the territory of 
PRB, the district heads of SS have to sent information about the branches of industry in 
which, representatives of the minority work, information about hostile acts, information 
about relations with the Crimean Tatars from capitalist countries, etc.

118. Information about the Crimean Tatars in Varna district, Varna, 9 January, 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 29.
It can be seen from the information that the Crimean Tatars in Varna district settled 
there during the Russian-Turkish War are engaged in agriculture and perform hostile 
activity. 

119.  Information about the Crimean Tatars residing in Tolbuhin district, Tolbuhin, 27 
January 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 30-34.
The Crimean Tatars from the region moved there after the Crimean War and all of 
them are engaged in agriculture. In the district, there are 9 persons who are subjects 
of operative observation cases. In the information, there is a short reference of 
each of them – social origin, political orientation, existence of hostile activity, etc. 
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120.  Information about the Crimean Tatars residing in Kolarovgrad district, 
Kolarovgrad, 29 January 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 25-26.
The Tartars from the district are fully engaged in agricultural work and are included in 
the local LCAF. The Tartars from the district settled there as early as the time before the 
Liberation and there were whole villages fully inhabited by tartars. However, in 1936 
and 1950, a large part of them migrated to Turkey. 

121.  Information about the Crimean Tatars in the region of Silistra district, Silistra, 1 
February 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 27-28 гр.
All Crimean Tatars from the region originated from the circles of poor peasant families 
and without any exception, are engaged in agriculture in the local LCAF-s. Only one of 
the representatives of the minority was under operative coverage and this is the imam. 
There is no information that other representatives of the minority perform hostile 
activity.

122. Information about the Crimean Tatars in Pleven district, Pleven, 5 February 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 37.
There is a short description of the reasons for the settling of the Crimean Tatars in 
the territory of the district before the Liberation. As in other districts of the country, 
in Pleven district, too, the Crimean Tatars are fully engaged in agriculture. No hostile 
acts are registered among their representatives.

123. Information about the Crimean Tatars, residing in PRB, Sofia 1960
аКрДоПБгДсрсБна – м, ф. 13, оп. 1, а.е. 1921, л. 38-39.
The document is a summarized reference of the information obtained by the district 
offices of SS about the number, social origin and the work with which they are engaged. 
There is information about several persons from the circles of the Crimean Tatars that 
are interesting for SS.

124.  Letter to the head of Sixth Department of SS regarding a performed check of the 
Tatars residing in the district, Varna, 14 March 1972
аКрДоПБгДсрсБна – м –(вн), ф. 1, оп. 6, а.е. 107, л. 1-3.
This contains information about the number of Tatars residing in the district distributed 
by settlements. What is typical of the Tatars in the region is that all of them have 
adopted the Turkish customs and manners. 

Кarakachans

125.  Letter to the head of Sofia district unit with a request for information about 
Bulgarian nationals of Karakachan origin, Sofia, 28 May 1982 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 31-32.
In view of the increased interest of the Greek special services towards the Bulgarian 
citizens of Karakachan origin, the structures of SS are ordered to determine the number 
of the Karakachans in Bulgaria, to detect and study their relations in Greece etc. 

126.  Proposal for opening a summarized case of Bulgarian nationals of Karakachan 
origin in the city of Samokov, Sofia, 19 August 1982
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 4.
Due to the fact that approximately 500 Bulgarian Karakachan origin residing in the 
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city of Samokov are within the interest of the Greek intelligence services and in view of 
the systematization of the obtained materials about Bulgarian nationals of Karakachan 
origin in the city of Samokov, a summarized case in this line was opened. 

127.  Letter to Second Main Department in reference to the requested information 
about the Bulgarian citizens of Karakachan origin residing in the region of the 
town  of Samokov, Sofia, 30 August 1982
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 28-30
There is a short description of the measures undertaken for the counter-intelligence 
coverage of Bulgarian citizens of Karakachan origin as well as the system of agents 
that works in this direction.

128.  Information regarding the interests of the Greek special services towards the 
Bulgarian citizens of Karakachan origin, Sofia, 8 June 1983 
аКрДоПБгДсрсБна – м-VІ-л-1042, л. 38-43
The activation of the activity of the Greek special services regarding the Karakachans 
in Bulgaria forced the authorities of SS and in particular, Second Main Department 
and Sixth Directorate of SS to direct their attention to their fight with the nationalistic 
activity performed by the the Greek special services in the circles of the Bulgarian 
citizens of Karakachan origin.
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сПисЪК  
на ПО-ваЖнитЕ сЪКРащЕниЯ  

ам – Активно мероприятие; 
аом – Агентурно-оперативно мероприятие;
вЕ – Вражеска емиграция;
гар – Групова активна разработка; 
гв – Гранични войски;
гДа – Гръцка демократическа армия;
гПЕ – Гръцка политическа емиграция;
граждани „ц“ – цигани;
граждани „т“ – турци;
гДор – Групово дело за оперативна разработка; 
гКПП – Граничен контролно-пропускателен пункт;
Дв – Доверена връзка;
ДЗ – Доброволен заявител;
ДЗс – Държавно стопанско предприятие;
ДиП – Държавно икономическо предприятие;
Дл – Доверено лице;
Дон - Дело за оперативно наблюдение;
ДоП - Дело за оперативна проверка;
Дор - Дело за оперативна разработка;
ДтП – Държавно търговско предприятие;
КПо – Културно просветна организация;
ир – Изменник на родината;
лр – Лична разработка;
м „вихрен“ – Контрол върху личната и служебната кореспонденция;
м „Пирин“ – Подслушване на домашен и служебен телефон;
м „родопи“ – Микрофонно подслушване;
м-9 – Проверка на кореспонденцията;
„м – 50” –  Мероприятие 50 (привличане към сътрудничество 

на чужд агент);
нм – Народна милиция;



508

оаП – Обект за агентурно проникване;
ов – Оперативна връзка;
онД – Оперативно наблюдателно дело;
ор – Оперативен работник;
ПК – Проверка на кореспонденцията;
рс – Разузнавателна служба;
сс – Секретен сътрудник; 
тКЗс – Трудово-кооперативно земеделско стопанство;
ЯК – Явочна квартира.
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сПисЪК на изПОлзванитЕ фОнДОвЕ  
и аРхивни ЕДиници

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 1, оп. 1, а.е. 329;

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 1, оп. 2, а.е. 389;
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аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 1, оп. 10, а.е. 1413, 1484, 1856;

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 2, оп. 1, а.е. 427, 729, 731, 746, 
1533, 1538, 1542, 1546, 1548, 1552, 1553, 1624;

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 2, оп. 3, а.е. 58, 104, 165; 

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 8, оп. 1, а.е. 129;

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 13, оп. 1, а.е. 270, 271, 349, 415, 
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аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 13, оп. 4, а.е. 2, 28, 74, 82; 

аКрДоПБгДсрсБна - м, ф. 22, оп. 1, а.е. 20, 88;
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аКрДоПБгДсрсБна – м-(Кж), ф. 1, оп. 5, а.е. 8;
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аКрДоПБгДсрсБна – м-(сл), ф. 1, оп. 20а, а.е. 32;

аКрДоПБгДсрсБна – м-(стЗ), ф. 1, оп. 1, а.е. 803, 804;
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