


Държавна сигурност и 

вероизповеданията 
• Част от поредицата „Из 

архивите на ДС” 

• Мюсюлманско 
изповедание и 
Католическа църква в 
България 

• Първият раздел на 
документалния сборник се 
отнася за мюсюлманското 
духовенство 

• Във втория раздел на 
сборника документите се 
отнасят за католическата 
църква в България 

 
 

• Документите в сборника 
са 111 на брой, а 
включените в разширения 
електронен вариант (DVD) 
са 299 

• Подборът е направен от 
над 530 архивни единици, 
повечето от тях 
многотомни 



Католиците в България 

• Епископи - 3 

• Енории - 54 

• Църкви - 71 

• Свещеници - 133 

• Католици (миряни) - 
56656 

 

 

• Католическата 
църква е агентура на 
Ватикана и САЩ  

• Вземане на всички 
необходими мерки 
за недопускане на 
„религиозни 
фанатици” да се 
превърнат в „пета 
колона” на 
Западните държави 

Докладна записка до министър-председателя на Народна 

република България от пълномощен министър в 

министерство на външните работи, София, 9 април 1948 г. 



Юридически статут на католиците в 
България 

• Между Ватикана и 
България няма конкордат 

• Съществуващата 
Апостолическа делегация 
е на основа на 
благоволение на 
правителството 

• Благоволението винаги 
може да бъде отказано 

• Постъпки за фактическото 
ликвидиране на 
Апостолическа делегация 

Доклад до подпредседателя на Министерски съвет на 

Народна република България, София, 23 януари 1949 г. 



Акцията на Държавна сигурност  

• Агентурни данни за 

готвено покушение 

срещу министър-

председателя на 

Народна република 

България 

• Предвидени са  

арести 

 

• За арест е 

набелязан отец 

Дамян Гюлов  

• План за неговото 

задържане 

• 17 февруари 1950 г. 

– 14 януари 1952 г. 

Началото: План за арест, София, 17 февруари 1950 г. 



Акцията на Държавна сигурност 

• 4 юли 1952 г. 

• 10 юли 1952 г. 

• 15 юли 1952 г. 

• Повече от 30 души 

• септември и 
октомври 1952 г. 

 

 

 

 

С предложения за задържане започва “Големият лов” 

• Обвиненията: 

• Образуване на  
нелегална 
заговорническа и 
шпионска 
организация 

• Членове на 
образуваната 
заговорническа 
организация 



Тежката дума на властта 

Резолюция от Вълко Червенков до Георги Цанков във връзка 

с процеса срещу католическите свещеници, София, 26 юли 

1952 г. 



В Следствието на Държавна сигурност 

• “Аз съм тук не, защото 

съм престъпник, а 

защото съм 

католически 

свещеник. Това е 

религиозно гонение 

срещу католиците.” 

• “Вашето твърдение е 

клевета, въображение 

и измислици. …” 

• От 10 май 1951 г. – 10 

дни карцер 

• От 21 май 1951 г. – 10 

дни карцер 

• 22 август 1951 г. – 

неизпълнено 

предложение за 5 дни 

карцер 

 

Дамян Гюлов - 17 февруари 1950 г. – 14 януари 1952 г. – 697 

дни  



В Следствието на Държавна сигурност 

• Поради „дръзко” и 

„провокационно” 

държание към 

следствието от 

страна на Фортунат 

Бакалски се предлага 

спрямо него да се 

употреби на два пъти 

физическо насилие. 

Предложение за употребяване на физическо насилие спрямо 

подследствен 



Съдебният процес 

• Камен Вичев: “… 

благодаря за хуманното 

държание …” 

• Йосафат Шишков: “… 

искам да се извиня на 

всички тези 

милиционери…”  

• Павел Джиджов: “… 

когато ме забелязал, че 

съм открит, потропал да 

се събудя…” 

 

• Лино Драганов: “… 

никой път не ме е 

удрял…” 

• Купен Михайлов: “… 

отношенията ни бяха 

добри, насилие 

никакво...” 

• Никола Сакьов: “… 

отнасяха толкова 

дружески към мен…” 

 

 

 

Последните думи на подсъдимите 



Присъдите 

• 6 смътни присъди 

• 3 на 20 години 

• 9 на 15 години 

• 4 на 14 години 

• 11 на 12 години 

• 9 на 10 години 

• 1 на 8 години 

• 1 на 6 години 

• 1 на 5 години 

• 1 на 3 години 

 

• Повече от 70 души 

• Общо над 420 години 

 

За периода 1949 – 1953 г. 



Имотите на Католическата църква 

1.  Отнемане на 
имоти, които се 
водят на 
Апостолически 
делегати 

2.  Прекратяване 
дейността на 
чуждите училища 

 

3.  Контрол над 
Католическите 
сиропиталища и 
болници 

4.  Указ 88 – всички 
останали 
недвижими и 
движими имоти 

 

Отнемането на имотите на Католическата църква става на четири 

етапа: 

Нито един от имотите не е бил заплатен от 

държавата 



Равносметката 

Католическата църква е силно 

репресирана и понася огромни жертви 

• Отнемане на имущество 

• Католическите процеси 

• Ограничаване на 

религиозната свобода и 

верска търпимост 

 

 

През 80-те години време на „взаимни 
отстъпки” 

 

Ватикана: 

• За получаване на юридически 
права 

• Съхраняване, укрепване и 
разширяване дейността на 
католическата църква 

• Обучение на децата и младежите 

• Подготовка млади свещеници 

България: 

• Проучване на исторически и 
културни материали 

• Положителен жест по отношение 
на Сергей Антонов 

• Снемане процедурата за 
канонизирането на Евгений 
Босилков 

 



Благодаря за вниманието 

Време за въпроси и дискусия 


