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РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

• 26-то  

  Обикновено Народно 
събрание - 1945 г. 



           Док. № 20                       

„Исперихска, Разградска, 
Дуловска, Русенски околии 
държат първентсво по 
своята опозиция. Докато 
не бъдат физически 
унищожени няма да се 
оправят” 
 



Док. № 26 

„ Допуснатите 
нередовности в 
избирателните списъци 
доведоха до там, че цели 
страници почервеняха 
от направените с 
червено мастило 
заличавания на 
неправилно вписаните 
лица като избиратели.” 
 



РАЗДЕЛ ВТОРИ 

• ШЕСТО  

  ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ 

  1946 г. 



   Док. № 33 
 

Задачи на Държавна 
сигурност в изборите 
за Велико Народно 
събрание.  
 



          Док. № 34 
 

    Който отнеме, изгори или 
открадне някоя изборна 
кутия или унищожи по 
какъвто и да било начин 
избирателните списъци или 
други изборни книжа се 
наказва със строг тъмничен 
затвор до 5 години и глоба 
да 20 000 лева. 

 

Който наруши реда и 
тишината на избора, който 
хули и оскърбява изборното 
бюро, или държи реч, 
където се провежда избора, 
се наказва с тъмничен 
затвор и глоба. 



РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

• Изборният процес в 
България при 
комунистическия режим – 
1949-1988 г. 



Док. № 80 от 
разширеното 
електронно издание 

 

 

 

 

 

„ Сега комунистите 
повече се страхуват от 
своите хора, отколкото 
от нас.” 



Док. № 63  

 „При тези избори, както и при другите, 
ще те гледат четири души като пущаш 
бюлетината. Това не са свободни избори”.  



„ Какви избори са това? Те са ги избрали, иска се само да се оформят изборите, 
а те реват, тръбят: „ Народът издига най- достойните си синове за 
съветници. Да знаят, казва той, колко ги обича народа тия тяхни синове, но 

няма какво, трябва да се мълчи”.  

“Всеки ще отиде по заповед да гласува. Това обаче не е волята на народа. Аз ще 

отида да гласувам, но от страх, а не да упражнявам своето право.” 

„...И кого ще избираме, когато една листа е само- това е все едно да ти 

поднесат едно заявление готово написано и ти само да го подпишеш… Стига с 

този тормоз, да те е страх да излизеш на улицата и да заприказваш някого...” 

     „Под силата на страха, всички хора ще гласуват за кандидатите на ОФ. След    

изборите, пресата ще гръмне, ще се пишат информации, доклади, че народа гласува 

100 на 100 %.” 

„Всеки, ще отиде по заповед да гласува. И аз ще отида от страх...” 



Таблица за резултатите от изборите за народно 
събрание, произведени на 22 декември 1957 г. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Окръг                                                       % на гласувалите за кандидатите на ОФ  

                                                                 спрямо броя на всички гласували 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

БЛАГОЕВГРАД                                    99. 96 

БУРГАС                                                 99. 96 

ВАРНА                                                   99. 92 

ВРАЦА                                                   99. 98 

КОЛАРОВГРАД                                    99. 95 

ПЛЕВЕН                                                99. 96 

ПЛОВДИВ                                             99. 98 

РУСЕ                                                     99. 97 

СГНС                                                     99. 89 

СОФИЯ                                                  99. 92         

СТАРА ЗАГОРА                                    99. 99 

ТЪРНОВО                                             99. 97 

ХАСКОВО                                              99. 97 

 



Док. № 184 от 
разширеното 
електронно издание 

 

 

• “Взели сме мерки. Данни 
и сигнали за готвеща се 
вражеска дейност няма” 

 

 

От 1967 до 1988 
година активно 
участие в изборните 
процеси взема Шесто 
управление на 
Държавна сигурност. 



Седмо Велико Народно събрание 

          януари 1990 година 

Закрити са:  

Шесто управление, 

Второ Главно управление  

Четвърто Икономическо 

управление 

 на Държавна сигурност 

 
От общо 908 служители 

      януари 1990 година  

• Създадена е  

Национална служба за 

защита на Конституцията 

 

 

 

 
581 служители влизат в 

новосъздадената служба  



 

Главни фигури, дирижиращи хода на предизборната 

кампания в България през 1990 г. 

 

В състава на Седмото Велико Народно събрание влизат 63 души, агенти на 
комунистическата Държавна сигурност, които продължават да оказват политическо и 
икономическо влияние върху развитието на България и през следващите години. 

Председателят на Центъра по предизборната работа към ВС на БСП  

генерал Любен Гоцев 
Министърът на вътрешните работи 

генерал Атанас Семерджиев 
Зам.- министърът на вътрешните работи 

генерал Красимир Саманджиев 
 
 

С решения на Комисията по досиетата първият е обявен за щатен служител, вторият – за секретен сътрудник и 

третият за щатен служител на Държавна сигурност. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 


