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Сборникът „ДС и офицерите от БНА (1944-1960 г.)“ е 23-то издание от документалната 
поредица „Из архивите на ДС” на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия.

Публикуваните в сборника документи отразяват промените, настъпили в армията 
непосредствено след събитията от 9 септември 1944 г. и отпечатъка, който те слагат върху съдбата 
на царските офицери. Политическите събития в страната в първите години след тази дата са тясно 
свързани с процесите на преструктуриране на армията. На първо място, това е прочистването й 
от част от офицерските кадри. На второ място, изграждането на нови структури във войската, 
които да бъдат опора на народната власт. На преден план като основна партийна и държавна 
задача е поставен въпросът за политико-моралното възпитание на армията, а на органите на 
Държавна сигурност е отредена ролята на основен двигател при нейното преструктуриране от 
царска в Българска народна армия.

Хронологическите граници на документите, публикувани в настоящото издание, а именно 
1944-1960 г., са обусловени от факта, че към 1960 г., целият контингент от „бивши царски“ 
офицери е вече установен от органите на ДС, всички се водят на отчет, на голяма част от 
уволнените офицери са заведени активни разработки, голям брой офицери са в затворите или 
са изселени. Към 1960 г. от докладите на ДС е видно, че бившите офицери не развиват вражеска 
дейност, поради напредналата им възраст. Това е и основната причина, поради която мерките, 
които структурите на ДС предприемат от 60-те години нататък са насочени предимно към 
наблюдение на контингента.

В документите, отразяващи дейността на структурите на ДС по линия на офицерските кадри, 
уволнени от армията в периода след 1944 г., съдени от т. нар. Народен съд и разработвани от 
ДС, се използват основно няколко оперативни термина. Най-отчетливо се откроява терминът 
„царски офицери“, който се отнася главно за офицерите, завършили Военното училище до 1945 
г. Широко застъпен в документите по това направление е и терминът „бивши офицери“. Сред 
често използваните оперативни термини се срещат още и „стари офицери“, „уволнени офицери“, 
„реакционно настроени офицери“, „фашистки офицери“ и др.

Включените в сборника материали структурно са обособени в три раздела. Подбраните за 
първия раздел документи отразяват основните процеси, свързани с преструктурирането на 
армията – чистката на старите офицери, създаването на нови структури и въпросите, свързани 
с обучението и политико-моралната подготовка на войската.

Непосредствено след 9 септември 1944 г. армията се оказва в особена ситуация1.  От една страна 
старите офицери са неудобни за новата власт, но от друга страна, няма нови офицерски кадри, на 
които властта да има пълно идеологическо доверие и много от „царските“ офицери са оставени 
в редиците на войската с отметка ДКВ в досиетата си, което значи „до края на войната“. Към 
края на 1944 г. обаче съображенията за задълбочаване на чистката в армията излизат на преден 
план2. Опитите на военния министър Дамян Велчев да опази част от офицерите от започналото 
прочистване с публикуването на ІV-то постановление на Министерския свет (Вж. Док. №7 от 
сборника), с което по преценка на министъра на войната, онези офицери, проявили храброст 
на фронта да бъдат освободени от т. нар. Народен съд или да получат минимални наказания, 
са безрезултатни. Скоро това постановление е отменено. Дамян Велчев обаче продължава да 
настоява да се прекрати арестуването и отвличането по какъвто и да е повод на офицери, които 
се намират на фронта и дори издава заповед, с която им се разрешава да се противопоставят с 
оръжие на опитите да бъдат арестувани (Вж. Док. №5 от сборника). Данни за броя на уволнените, 
съдените от Народния съд, излежаващите присъди в затворите и изселените бивши офицери се 
съдържат в публикуваните в сборника доклади на ДС за всяка година.

1 Александър Везенков, „9 септември 1944 г.“, 2014 г., л. 418

2 Йордан Баев, „Външни и вътрешни фактори за чистката в офицерския корпус (септември-декември 
1944 г.)“ Във Военноисторическисборник, 1994, кн.5, с. 167-178.

ВЪВЕДЕНИЕ
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Паралелно с изгонването на част от офицерите протича и друг характерен за периода 
процес – назначаване на нови лица на овакантените командни длъжности и създаване на нови 
структури в армията. Става въпрос за формирането на гвардейските части и създаването на 
института на помощник-командирите. Със Заповед на министъра на войната от октомври 1944 г.  
(Вж. Док. №3 от сборника) се разпорежда формирането, попълването и мобилизацията на 
гвардейските роти. Сформирането на гвардейски части, както е видно от доклада на военния 
министър (Вж. Док. №12 от сборника), е подчинено на целта да се укрепи идейно новата 
войска в процеса на нейното политическо формиране. Тъй като тези части са изградени 
изцяло от партизани, то се смята, че те ще бъдат гръбнакът на народната войска и ще са 
гарант, че армията ще остане вярна на политическата идея. На споменатия вече институт 
на помощник-командирите се възлага да се структурира като орган на висшето командване, 
който да отговаря за политическата подготовка във войската (Вж. Док. №1 от сборника). 
По същото време е създаден и Политическият отдел към Министерството на войната, който 
от своя страна да ръководи работата на помощник-командирите. От документите се вижда, 
че на тези постове са назначавани хаотично подбирани лица, повечето без необходимото 
образование, което в много от случаите води до невъзможност да изпълняват задълженията 
си. Повечето не са познавали добре организацията в армията и не са се ползвали с никакъв 
авторитет сред офицерите и войниците. За да се преодолеят тези проблеми и да се дадат насоки 
в работата напомощник-командиритеза целта е разработена специална Инструкция (Вж. Док. 
№13 от сборника). Съгласно нея именно помощник-командирите са натоварени с морално-
политическата подготовка на офицерите и със задачата да следят за благонадеждността на 
кадрите във войската. 

Формирането на гвардейските роти и създаването на помощник-командирския апарат 
поставят пред Политическия отдел на Министерството на войната и пред Държавна 
сигурност въпроса за липсата на способни и добре обучени кадри. В свой доклад началникът 
на Разузнавателния отдел (РО2) Ал. Починков заявява, че възможностите за подбор сред 
отечественофронтовските офицери са много малко, а „по-образованите и издигнати в 
интелектуално отношение хора“ отказват да бъдат ангажирани с по-високи постове (Вж. Док. 
№17от сборника). Основният проблем с офицерските кадри във войската, според него, се 
дължи на факта, че значителна част от новоназначените са бивши затворници, криминални 
елементи или партизани.

Липсата на добре подготвени и обучени офицери, които да поемат командните постове във 
войската, освободени след уволнението на част от кадрите й, поставя въпроса за необходимостта 
от тяхното обучение. Още през 1945 г. министърът на войната Дамян Велчев изпраща на обучение 
в СССР първата група старши офицери. Втората група офицери е изпратена за обучение в 
съветските военни школи през 1947 г. от новия военен министър Георги Дамянов. През 1947 
г. всички офицери на Народно освободителната войска (Н.О.В.) са изпратени на обучение във 
Военното училище. Поради факта, че повечето от тях нямат дори начално образование, те са 
върнати обратно от Военното училище (Вж. Док. №30 от сборника).

Въпреки усилията на Държавна сигурност и на Политическия отдел на Министерството на 
войната в кратки срокове да подготви и обучи необходимите офицерски кадри, в по-голямата 
част от годишните доклади на ДС за състоянието на БНА като основен проблем се посочва 
слабата политико-морална подготовка на състава. Това се вижда и от доклада на началника 
на ІІІ Управление – ДС до министъра на вътрешните работи относно взетите на разработка 
офицери в народната войска и тяхната политическа принадлежност (Вж. Док. №64 от 
сборника). Данните от доклада показват, че само за 1951 г. разработваните от ДС офицери, 
членове на БКП в армията, са 125. Проблемът с обучението на офицерските кадри в армията и 
политико-моралното им възпитание е дотолкова сериозен, че с Решение на ПБ на ЦК на БКП 
за несправяне с работата си във войската се освобождават Иван Кинов и Боян Българанов 
(Вж. Док. №38 от сборника).

Във втория раздел на настоящото издание са представени оперативни документи, свързани с 
предприетите от ДС мерки от началото на 50-те годни за обезпечаване на агентурно-оперативната 
работа по линия на бившите офицери в България. Редица мероприятия по това направление са 
набелязани в Заповед №5531 от 30 март 1951 г. на министъра на вътрешните работи (Вж. Док. 
№40 от сборника). Главната задача, поставена за изпълнение от органите на ДС, е наблюдението 
и разработването на неудобните за народната власт офицери и тяхното отстраняване от 
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армията. От последвалите доклади става ясно, че най-сериозни затруднения в изпълнението 
на тази задача са имали областните структури на ДС. За да се реши ефективно проблемът с 
изоставането в работата им, ръководството на МВР взима решение за командироване в 
областите на оперативни работници, които да подпомагат дейността по места.

Целта е да се контролира разстановката на бившите офицери на територията на всеки 
окръг, като преди това те трябва в ускорени темпове да бъдат картотекирани с данни за техния 
социален произход и настояща месторабота. Това, което интересува най-вече органите на ДС, 
е въпросът за концентрацията на бившите офицери по места. Изясняването на този аспект 
е важен, защото дава ясна представа къде структурите на ДС могат да очакват групиране и 
активизиране на вражески действия на бивши офицери и съответно чрез изселване на част от 
контингента да се предприемат превантивни мерки за недопускане на подобна заплаха.

Показателна в това отношение е Заповед №10 на министъра, по силата на която на 
областните структури на ДС е наредено да се преразгледат материалите на целия контингент 
по линия на бившите офицери, тъй като съдържат различни данни за действителния им 
брой, като в повечето случаи в тази цифра се включват и запасните офицери. В края на 
1954 г. се извършва пререгистрация на офицерите. Тогава е свикана и Комисия на военните 
управления, в която участват оперативни работници от всички околии. Взето е решение да 
се уточни действителният брой на царските офицери, като плътно се следват указанията в 
заповедта на министъра да се има предвид, че „бивши царски офицери“ са само тези, които 
са завършили Военно, Военноморско или Военно-техническо училище преди 9 септември 
1944 г. и са служили в царската армия (Вж. Док. №77 от сборника). В заповедта изрично 
се посочва, че в контингента по линия на бившите царски офицери не бива да се включват 
завършилите Школата за запасни офицери (ШЗО), независимо че са вражески настроени. Те е 
трябвало да бъдат водени на отчет по други линии – например по месторабота. От докладите 
на окръжните началници за работата по това направление се вижда, че към края на 50-те 
години вече е приключило изпълнението на тези мероприятия по Заповед №10 и Заповеди 
№276, №308 и №402 на министъра на вътрешните работи за преустройство на работата по 
вражеския контингент. Преразглеждането на активните разработки и пререгистрацията на 
царските офицери води до значително намаляване броя на контингента. Това се обяснява с 
прочистването на оперативния отчет от голям брой неправилно заведени дела – предимно 
на офицери, завършили ШЗО, които съгласно заповедта на министъра вече не се смятат за 
вражески контингент.

Документите, отразяващи работата на регионалните структури на ДС по линия на бивши 
царски офицери, са показателни в няколко отношения. На първо място, със закриването на 
много от делата по оперативния отчет от средата на 50-те години, работата в централните 
структури на ДС е облекчена и усилията са изцяло пренасочени към окръзите. На второ място, 
от публикуваните в сборника документи се вижда, че усилията на централното ръководство 
на ДС и съвместната работа на Управление ІІІ (За борба с контрареволюцията) и Управление V 
(ВКР), след като са изпълнени разпорежданията на ръководството на МВР по окончателното 
установяване и картотекиране на вражеския контингент, се насочват в разработването вече 
на перспективни планове и конкретни мероприятия по работа с него. Не случайно, първите 
по-мащабни планове за работа по контингента се появяват именно в края на 50-те години. До 
тогава планове и мероприятия са разработвани само за конкретни личности.

Една от водещите причини двете управления съвместно да разработват част от контингента 
се обяснява с факта, че част от бившите офицери се интересуват живо от състоянието  
на армията и поддържат добри отношения с офицери на действителна служба. Ето защо в 
първите планове за работа по тази линия, за периода след средата на 50-години, главните 
задачи се свеждат до: установяване на връзките на царските офицери с представители на 
капиталистически страни, с бивши лидери на опозиционни партии и изменници на родината 
(Вж. Док. №133 от разширеното електронно издание). От документите личи, че от 
средата на 50-те години започва процес на мащабно изучаване на онези от бившите царски 
офицери, които поддържат връзки с действащи офицери от БНА, които продължават да 
проявяват интерес към армията, към поделенията, към въоръжението, към цивилни лица, 
които работят в близки до армията учреждения и предприятия (Вж. Док. №51 от сборника). 
Задачата на тези мероприятия е да се установи дали с тези връзки не се цели създаването на 
контрареволюционни организации (Вж. Док. №40 от сборника).



Из
 а

рх
ив

ит
е 

на
 Д

С

10

Въпреки съвместните усилия и активизиране на работата на централните и местните 
структури на ДС по посока разкриване или предотвратяване на контрареволюционна и 
вражеска дейност от страна на контингента, протичащ по линия на бившите царски офицери, 
докладите на окръжните началници на ДС са категорични, че в нито един окръг няма данни 
за развивана вражеска дейност от страна на „бивши офицери“. Основни форми и методи на 
подривна дейност сред тези среди, според ДС са вражеската агитация и пропаганда, изказвания 
против правителствените и партийните мероприятия. Агентурно-оперативните данни сочат, 
че опити за създаване на вражески групировки няма, данни за връзки с изменници на Родината 
също. Всички окръжни началници на ДС докладват, че концентрация на бивши офицери в 
различните отрасли на селското стопанство и промишленото производство не се засичат. 
Отсъствието на активна работа по линията, наличието предимно на НД (наблюдателни дела) 
по контингента и на присъди, издадени главно за извършена минала дейност, се обяснява с 
факта, че към средата на 50-те години водените на отчет и установените лица от контингента 
„бивши царски офицери“ са в пенсионна възраст, което не им позволява да извършват активна 
вражеска дейност.

В третия раздел на документалния сборник са представени част от офицерите, които 
са били наблюдавани и разработвани и за които в Централизирания архив на Комисията 
се откриват съхранени материали. Това са основно офицери, заемали високи и отговорни 
длъжности в българската армия. Поради твърде големия им брой са подбрани тези, който 
имат най-висок военен чин, а именно генералите. Повечето от тях участват най-активно в 
събитията на 9 септември 1944 г. и дори са повишени в генералски звания след тази дата. 
Част от тези генерали участват във войната срещу Германия, бидейки ръководители на армии, 
други заемат постове във Военното министерство, както и ръководни длъжности в Щаба на 
разузнавателния отряд. Част от офицерите обаче, са били изправени да отговарят по двата 
процеса на Четвърти върховен състав на Народния съд. Там подсъдими са не само висши 
военни, но и офицери с по-ниски чинове. По този начин се обезглавява и обезсилва целият 
команден състав на Българската армия, заварен при промяната на 9 септември 1944 г3.

В тази връзка и с демобилизацията на Първа българска армия и предвид на това, че част от 
офицерите подлежат на санкция, включително и по Наредбата-закон за съдене от Народния 
съд, нейният началник ген.-лейтенант Владимир Стойчев пише доклад до министъра на 
войната. Отнася се за възмездяване заслугите на чиновете от Първа българска армия, взели 
участие в похода срещу Германия. Предлага се военните с чиновете да не бъдат задържани 
под стража, въдворявани на ново местожителство, поставяни в трудови, възпитателни и 
други общежития или лагери, уволнявани от държавна или обществена служба, както и да се 
отменят наложените до 1 юни 1945 г. наказания за извършените престъпни деяния (Вж. Док. 
№100 от сборника).

Има още една категория преследвани военни офицери - онези, които са били свързвани 
със „заговорническата организация” на Трайчо Костов. На тях Държавна сигурност обръща 
специално внимание. По тази линия удари понася генерал Петър Вранчев, който е арестуван 
и подведен под следствие, а преди това изключен от партията. Натискът на който той е бил 
подложен от страна на Държавна сигурност е видим в (Вж. Док. №128 от сборника). Там 
дори се споменава, че при определени обстоятелства се разрешава отношението към него да 
бъде „грубо“. От следствието по Петър Вранчев като бивш началник на Разузнавателния отдел 
при Щаба на войската не може да се направи извод, че са налични каквито и да било преки 
доказателства за негово участие в „заговорнически организации”. Въпреки това, се препоръчва 
срещу П. Вранчев да продължи да се работи, тъй като Следственият отдел е убеден в неговата 
вражеска дейност (Вж. Док. №129 от сборника).

Като офицери от армията някои попадат под ударите на Държавна сигурност за това, че 
са ръководители или поддържат връзки с Военния съюз след 9 септември 1944 г., поставил 
си за задача насилственото сваляне на властта с познатите му вече похвати. В Специално 
съобщение до Вълко Червенков се разяснява вражеската дейност във войската и се дава 
информация за следствените участници в антиправителствената левосектантска троцкистка 
организация около Трайчо Костов, за която следствието имало данни, че целта им била 

3 Семерджиев, Петър, Народният съд в България 1944-1945, л. 236-260.
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завземане на властта с въоръжена сила. За предпазване на своите членове от удари от страна 
на РП (к), ръководството на Военния съюз, по-скоро за прикритие, ги съветва да се влеят в 
Комунистическата партия, като успоредно с това да се направи опит да се влезе в контакт с 
опозиционните организации за създаване на Общ блок срещу същата тази партия (Вж. Док. 
№135 от сборника).

Намесата на съветническия апарат и на старши съветника при МВР по делото Военен 
съюз е светкавична. В специален документ (Вж. Док. №132 от сборника) се дават насоки 
по работата, свързана със следствието, с цел постигане на успешни резултати. Препоръчва 
се работната група, на която е възложена тази задача, да бъде комплектувана от опитни и 
политически грамотни следователи. Вниманието им е трябвало да бъде съсредоточено към най-
важните участници във Военния съюз и към осъдените през 1947 г., както и към арестуваните 
по-късно. Предвижда се те да бъдат разпитани за съществуването на нелегалния център на 
Военния съюз и за неговите членове, провеждали вражеска дейност в армията и в страната. 
Предвид на това се изготвя план за водене на следствие на членовете на Военния съюз (Вж. 
Док. №136 от сборника), с цел изясняване участието на Съюза при завземането на властта 
на 9 септември 1944 г.; разкриване на вражеската му дейност в армията и отношенията му с 
другите организации на офицерите, както и вредителствата му във военната промишленост. 
Докато се води следствието срещу офицерите от Военния съюз, Държавна сигурност 
предприема специални действия към камерната агентура на ген. Тодор Тошев (Вж. Док. №134 
от сборника), на когото трябва да се внуши, че ДС е всесилна и рано или късно тя ще изтръгне 
необходимите й признания. На него трябва да се оказва психически натиск в килията, за 
да се държи в напрегнато положение, като не му се позволява да спи, а да бъде ангажиран 
непрестанно да участва в разговори.

В този раздел са включени и други документи, които разкриват например какво е положението 
на офицерите, изтърпяващи наказание в затвора. Свидетелство за това е документ, в които е 
представен разговор на ген. Кирил Станчев със съпругата му. В прав текст той предупреждава 
своята съпруга, че ако тя не получи от него писмо, да го потърси чрез главния прокурор на 
Народна република България, защото всичко се случвало (Вж. Док. №117 от сборника). След 
излизането му от затвора генералът е реабилитиран (Вж. Док. №118 от сборника).

От полезрението на Държавна сигурност поетапно отпадат водени от тях дела на бивши 
офицери, преди всичко на такива, които са се издигнали като обществено положение и за 
тях няма засечена информация, че развиват вражеска дейност. Такъв е случаят с о. з. генерал 
Христо Мархолев, който е избран за народен представител в ІІІ-то Народно събрание и за член 
на Законодателната му комисия (Вж. Док. №139 от сборника).

По друг начин обаче стоят нещата с някои офицери също с партийни книжки. Във връзка с 
провежданата чистка в БКП се отчита например, че ген. Христо Стойков, бивш възпитаник и 
началник на Военното училище, е опасен. Нещо повече, смята се, че оставането му в партията 
е предпоставка за „свиване на змийско гнездо на врагове” и затова не е добре да продължава 
да бъде неин член (Вж. Док. №141 от сборника).

Книжното тяло на сборника „ДС и офицерите от БНА (1944-1960)” включва 142 фототипни 
документа, а неговото разширено електронно издание – 325. Архивните материали са 
структурирани по тематично-хронологичен принцип. При съставянето на сборника са 
прегледани над 380 архивни единици. Документите са подбрани от архива на ПГУ-ДС 
(АКРДОПБГДСРСБНА – Р) и от Служебния архив на МВР (АКРДОПБГДСРСБНА – М). В 
анотацията на документите, на които липсва датировка, съставителите са поставили в скоби 
пояснителна бележка. Същото важи и за документите, на които не е указано мястото на 
съставяне. 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 collection ‘State Security and the officers of the Bulgarian People’s Army (1944-1960)’ is the 
23rd issue of the documentary sequence „From the archives of State Security” of the commission for 
disclosing of the documents and announcing affiliation of Bulgarian citizens to the State Security and 
intelligence services of the Bulgarian National Army. 

Published in the collection the documents reflect the changes in the army immediately after the 
events of 9 September 1944, and the imprint that they put the fate of the tsar’s officers. The political 
events in the first years after that date are closely related to the ongoing restructuring of the army. First, 
it is its clearance by a part of the officers. Secondly, this is the construction of new structures in the army 
to be the mainstay of the people’s government. The question about the political and moral education in 
the army is put the foreground and the organs of State Security are assigned the role of a key driver in 
its restructuring in royal Bulgarian People’s Army.

The chronological limits of the documents published in this volume, namely, the 1944-1960 
are explained by the fact that up to 1960, the entire contingent of  “former royal” officers is already 
established by the authorities of the State Security, all of them are reported, and a large part of the 
dismissed officers were brought active development, a large number of officers are in prison or deported. 
To 1960 the reports of the State Security show that former officers do not develop hostile activity due to 
their advanced age. This is the main reason why the measures that the State Security undertakes from 
the 60s onwards are aimed primarily at monitoring the contingent.

In the documents reflecting the activities of the State Security regarding the officers fired by the 
army in the period after 1944, judged by the so called People’s Court and developed by State Security, 
several operational terms are mainly used. The term ‘royal officers’ is most clearly outlined and refers 
mainly to officers who have completed military school by 1945. Widely spread in the documents in 
this direction is the term “former officers”. Among the commonly used operational terms are also “old 
officers”, “officers fired,” “reactionary officers,” “fascist officers” etc.

The materials included in the collection are structurally divided into three sections. The selected 
document for the first section reflect the basic processes associated with the restructuring of the army 
- the purge of the old officers, the creation of new structures and issues related to training and political 
and moral readiness of the army.

Immediately after 9 September 1944 the army appears to be in a particular situation. On the one 
hand, the old officers are uncomfortable for the new government, but on the other hand, there are no 
new officers who have ideological confidence and many of the “tsarist” officers are left in the ranks 
of the army with ‘ДКВ’ note the files, which means “till the end of war.” At the end of 1944, however, 
the reasons for the deepening of the purge in the army came to the foreground1. The attempts of the 
Minister of Defense Damyan Velchev to keep part of the officers from the purge by the publication 
of the IV Decree of the Council of Ministers (see. Document No. 7 from the collection), which at the 
discretion of the Minister of war, those officers who showed bravery of front to be released from the 
so called People’s Court or obtain minimum penalties appeared ineffective. This Ruling is canceled 
soon. Damian Velchev, however, continues to insist on the termination of the arrest and kidnapping 
on any occasion of officers who are on the front and even issued an order authorizing them to resist 
with arms the attempts to be arrested (see. Document No. 5 of the collection). Data about the number 
of redundancies, the judged by the People’s Court, those servicing their sentences in prisons and the 
interned former officers are contained in reports of State Security for each year.  

1 Yordan Baev, ‘Inner and outer factors for the purge in the officers corps (September - December 1944)’ In the 
military historical collection, 1994, b.5, p. 167-178.
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Parallel to the expulsion of some of the officers another characteristic for the period process takes 
place – appointing of new people at the vacant command posts and the creation of new structures in 
the army. It is about the formation of guard groups and as well as the establishment of the institute 
for assistant commanders. By Ordinance of the Minister of War from October 1944 (see. Doc. No. 3 
of the collection) forming, filling and mobilization of Guard companies are laid down by the law. The 
formation of the guard groups, as evidenced from the report of the Minister of Defense (See. Doc. No. 
12 of the collection) is subject to the goal of boosting new ideological army in the course of its political 
formation. Since these parts are made entirely of partisans, it is believed that they will be the backbone 
of the army and the will of the people guarantee that the army would remain loyal to the political idea. 
The already mentioned Institute of assistant commander is assigned to structure a body of higher 
command, responsible for the political training in the army (see. Doc. No. 1 of the collection). At the 
same time the Political Department to the Ministry of War is established, which in turn directs the 
work of the assistant commanders. It is evident from the documents that randomly selected people 
are appointed to these posts, most of whom without proper education, which in many cases leads to 
an inability to perform their duties. Most are not well aware of the organization in the army and have 
not benefited from having authority among officers and soldiers. To overcome these problems and to 
provide guidance in the work of the assistant commander a special Instruction was developed (See. 
Doc. No. 13 of the collection). Pursuant to it precisely assistant commanders are charged with moral 
and political training of the officers and with the task to ensure the reliability of staff in the army. 

The formation Guard companies and the creation of assistant commander apparatus placed in 
front of the Political Department of the Ministry of War and the State Security the issue of the lack 
of capable and well-trained staff. In a report, the Chief of the Intelligence Department (PO2) Al. 
Pochinkov states that opportunities for selection among officers of the Fatherland front are very few, 
and „more educated and intellectually elevated people“ refuse to be involved in higher positions (See. 
Doc. No. 17 of the collection). The main problem of officers in the army according to him is the fact 
that a significant proportion of new hires are former prisoners, criminals or guerrillas. 

Lack of well-prepared and trained officers to occupy command positions in the army, released 
after the dismissal of some of its staff, raises the question of the necessity for them to be well trained. 
Already in 1945 the Minister of War Damian Velchev sent the first group of senior officers to study 
in the USSR.  The second group of officers was sent to study in Soviet military schools in 1947 by the 
new defense minister George Damianov. In 1947, all officers of the People‘s Liberation Army (НОВА) 
were sent for training in the Military School. Due to the fact that most of them do not even have 
primary education, they are returned from the Military School (See. Doc. No. 30 of the collection). 

Despite the efforts of State Security and the Political Department of the Ministry of War in the 
shortest time to prepare and train the necessary staff officers, in the greater part of the annual reports 
on the state of State Security on the state of the Bulgarian People’s Army, as a main issue is pointed out 
the weak political and moral training of the personnel . This is evident from the report of the Head of  
III Office – State Security to the Minister of Interioron the development taken officers in the people’s 
army officers for development and their political affiliation (see. Doc. No. 64 of the collection). Data 
from the report show that only developed in 1951 by the State Security officers, the members of the 
Bulgarian Communist Party in the army, are 125. The problem with the training of officers in the army 
and their political moral education is so serious that a decision of the Political Bureau of the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party for failing to deal with their tasks in army, Ivan Kinov 
and Boyan Balgaranov are released (See. Doc. No. 38 of the collection). 

In the second section of this publication operational documents relating to measures taken by 
the State Security since the early 50‘s fit for securing intelligence and operational work under former 
officers in Bulgaria are presented. A number of activities in this respect are outlined in Ordinance 
No. 5531 dated 30 March 1951 of the Minister of Interior (see. Doc. No. 40 of the collection). The 
main task set for the implementation by the State Security authorities is monitoring the development 
of embarrassing for the people’s government officers and their removal from the army. From the 
subsequent reports is evident that reports show that the most serious difficulties with regard to 
this task encounter the regional structures of the State Security. To effectively solve the problem of 
backlog in their work, the management of the Ministry of Interior decides on the commissioning of 
operational workers to support field activities in the areas.  
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The aim is to control the arrangement of the former officers in each region, as before, they should 
in short terms be filed with evidence of their social background and current employment. What 
interested State Security more is the issue of concentration of former officers in various locations. 
Clarifying this aspect is important because it gives a clear idea where the State Security can expect 
clustering and activation of hostile actions of former officers and respectively by displacement of part 
of the contingent to take preventive measures to prevent a similar threat. 

Indicative in this respect is the Ordinance No.10 of the Minister, under which the regional 
structures of the Sate Security are ordered to review the material on the entire contingent under 
former officers because they contain different data for the actual number, in most cases this figure 
includes Reserve Officers. At the end of 1954 a re-registration of the officers was implemented. Then 
the Commission of the military departments is summoned, involving operatives of all districts. It was 
decided to specify the actual number of the royal officers, and closely follow the instructions in the 
Ordinance of the Minister to bear in mind that „the former tsarist officers“ are only those who have 
completed the Military, Naval and Military Technical School before 9 September 1944 and served in 
the royal army (see. Doc. No. 77 of the collection). The order specifically states that the contingent 
under the former tsarist officers should not include graduate the School for reserve officers (ШЗО), 
although they are hostile. They had to be led to report on other issues - for example, employment. The 
reports of the district chiefs in this direction can be seen that at the end of the 50s the implementation 
of these events on the Order No. 10 and Orders  Nos. 276, 308 and 402 of the Minister of Interior 
for reconstruction work on the enemy contingent already completed. Review of active development 
and re-registration of the king’s officers resulted in a significant reduction of the contingent. This is 
explained by the cleansing of the operative report from a large number of incorrect lawsuits - mostly 
of officers, graduates from the School for reserve officers, which according to the order of the Minister 
is no longer considered enemy troops. 

The documents reflecting the work of the regional structures of the State Security with regard 
to former tsarist officers are indicative in several respects. First, the closure of many of the cases in 
the operating statement from the mid 50‘s, working in the central structures of the State Security is 
relieved and efforts are all directed to the regions. Secondly, from the documents published in the 
collection it is evident that the efforts of the central leadership of the State Security and collaboration 
of Office III (to combat counterrevolution) and Office V (Military Counterintelligence), once the 
orders of the leadership of the Ministry of Interior in the final establishment and filing of the enemy 
troops, directed the development of longer term plans and specific events for working with it. Not 
accidentally, the first large-scale plans to work on contingent appear exactly at the end of the 50s. Until 
then, plans and activities have been developed for specific individuals. 

One of the leading reasons for both offices to jointly develop part of the contingent is explained 
by the fact that some of the former officers are strongly interested in the condition of the army and 
maintain good relations with officers on active service. Therefore, the first plans to work on this line, 
for the period since the mid 50 years, the main tasks are as follows: establishing links to the royal 
officers with representatives of the capitalist countries, former leaders of the opposition parties and 
traitors to the home (see. Doc. No. 133 expanded electronic edition). Documents show that from 
the mid-50s a process of extensive study of those persons of the former royal officers who liaise with 
existing Bulgarian People’s Army officers who continue to show interest in the army, to divisions, to 
weapons to civilians working in close to military establishments and enterprises (see. Document No. 
51 of the collection). The task of these events is to determine whether those links are not intended to 
create counter-revolutionary organizations (See. Doc. No. 40 of the collection). 

Despite the joint efforts and strengthening the work of the local structures of the State Security 
towards uncovering or preventing hostile and counter-revolutionary activity by the contingent 
flowing through the former tsarist officers, the reports of the regional heads of the State Security are 
adamant that in no region there is any evidence of enemy activity developed by the „former officers“. 
Basic forms and methods of subversive activities in these environments, according to State Security, 
are hostile agitation and propaganda speeches against the government and party events. Intelligence 
and operational data suggest that there are no attempts to create groups of enemies, and there are no 
contact details of traitors to the motherland too. All district heads of State Security reported that the 
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concentration of former officers in the various branches of agriculture and industrial production is 
not detected. The absence of active work on the line, there are mostly OC (observation cases) and a 
contingent of sentences issued mainly carried past activity can be explained by the fact that in the 
middle of the 50s led to the report and set of criminals “former tsarist officers “are of retirement age, 
which does not allow them to perform active hostile activity. 

The third section of the documentary collection presents some of the officers that were observed 
and developed and for which stored materials  are found in the centralized archive of the Commission. 
These are mainly officers who occupied high and responsible positions in the Bulgarian army. Because 
of the great number those are selected who have the highest military rank, namely generals. Most of 
them participate most actively in the events of 9 September, 1944 and even increased in the generals’ 
ranks after that date. Some of these generals involved in the war against Germany, being leaders of 
armies, others occupy positions in the War Department and leadership positions in the headquarters 
of the intelligence squad. Some of the officers, however, were brought to meet both the process of the 
Fourth Supreme People’s Court. There, defendants are not only senior military officers but also with 
lower ranks. Thus the entire command of the Bulgarian army beheaded and invalidated, as was before 
the change 9 on September, 19442.

In this context and with the demobilization of the First Bulgarian Army and given that some 
of the officers are subject to a penalty, including the Decree-Law on trial by the People‘s Court, its 
chief Lieutenant General Vladimir Stoytchev wrote a report to the Minister of War. It refers to the 
consideration of merit of the ranks of the First Bulgarian Army, took part in the campaign against 
Germany. It is proposed that the military servicemen with ranks to not be detained in custody, 
regaining new residence, placed in employment, educational and other hostels or camps, fired from 
government or public service, and to repeal the imposed until June 1, 1945 penalties for the execution 
of criminal acts (see. Doc. No. 100 of the collection). 

There is another category pursued military officers and that they were those who were associated 
with the „conspiratorial organization“ of Traicho Kostov. State Security pays special attention to 
them. In this respect, General Peter Vranchev experiences a blow being arrested and indicted due and 
previously expelled from the party. The pressure to which he was subjected by the State Security is 
visible in (See. Doc. No. 128 of the collection). It is even mentioned there that in certain circumstances 
“rude” attitude to him was allowed. From the investigation into Peter Vranchev as a former head of 
the Intelligence Department at the Headquarters of the army it can not be concluded that available 
any direct evidence of his participation in “conspiratorial organizations.” However, it is recommended 
that it is continued to work against P. Vranchev since the investigating department is convinced of his 
hostile activity (see. Doc. No. 129 of the collection). 

As some army officers fall under the blows of State Security that are leaders or have links with 
the military alliance after 9 September 1944, which aimed at the forcible removal of power to its 
already known methods. In a special message to Valko Tchervenkov the enemy activity in the army 
is explained and information given for investigation involved in anti-government left-sect Trotskyist 
organization around Traicho Kostov, which investigators had evidence that their goal was the seizure 
of power by armed force. To protect its members from the blows by the RP (k), the leadership of the 
military alliance, but rather to cover, advise them to flow into the Communist Party, in parallel, to 
attempt to contact the opposition organizations to create common block against the same party (see. 
Doc. No. 135 of the collection). The intervention of the advisory apparatus and a senior adviser at 
the Ministry of Interior in the case of Union Military lightning. In a special document (see. Doc. No. 
132 of the collection) guidance is given with regard to work related to the investigation, in order to 
achieve successful results. It is recommended that the working group, which is responsible for this 
task to be fitted by experienced and politically savvy investigators. Their attention should be focused 
on the most important players in the Military Union and the convicts in 1947, as well as arrested later. 
It is envisaged that they will be questioned about the existence of illegal Centre Military Union and 
its members held enemy activity in the army and in the country. Considering this is a plan is worked 
out for the conducting of an investigation of members of the military alliance (see. Doc. No. 136 
of the collection) in order to clarify the participation of the Union in the takeover on 9 September 

2 Semerdzhiev, Peter, The People’s Court in Bulgaria 1944-1945, p. 236-260.
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1944; detection of enemy activity in the military and its relations with other organizations officers 
and sabotage its military industry. While leading the investigation against the officers of the Military 
Union, State Security is taking specific actions to ventricular agency of General Todor Toshev (see. 
Doc. No. 134 of the collection), who must be persuaded that State Security is omnipotent and sooner 
or later it will squeeze its required testimonials. It must be given psychological pressure in the cell to 
behave in a tense situation by not being allowed to sleep, and be continually committed to participate 
in the conversations. 

This section also includes other documents that reveal, for example the position of the officers 
serving a sentence in prison. Evidence of this is a document which is presents a conversation between 
General Kiril Stanchev his wife. As he bluntly warned his wife that if she received a letter from him, 
looking for him by the Prosecutor of the Republic of Bulgaria, because everything happened (See. 
Doc. No. 117 of the collection). After his release from prison the general is rehabilitated (see. Doc. 
No. 118 of the collection). 

Of sight of the State Security cases of former officers gradually drop out, especially of those that 
were built as social status and will not intercepted information that develop enemy activity. Such is the 
case of the reserve officer General Hristo Marholev who was elected MP in the III National Assembly 
and a member of its Legislative Committee (see. Doc. No. 139 of the collection). 

The things are not the same way, however, with some officers with party cards. In connection 
with the ongoing purge of the Communist Party Consider, for example, that General Hristo Stoykov 
former student and head of the Military School, is dangerous. Moreover, it is believed that becoming 
a party is a prerequisite for „making a snake’s nest to  enemies“ and so it is better to continue to be a 
member (see. Doc. No. 141 of the collection). 

The paper version of the collection „State Security and officers from the Bulgarian People’s Army 
(1944-1960)“ includes 142 facsimile documents and its advanced electronic edition - 325. Archival 
material is structured thematically on chronological basis. In the compilation of the book over 380 
archival units have been reviewed. Documents are selected from the archives of the First General 
Directorate – State Security (AKRDOPBGDSRSBNA - R) and the official archives of the Ministry of 
Interior (AKRDOPBGDSRSBNA - M). In the annotation of documents that lack dating, compilers 
have put in brackets explanatory note. The same applies to documents that are not indicated 
the place they have been composed. In compliance with the Law on Access and Disclosure of 
Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and Intelligence 
Services of the Bulgarian army in the documents that contain information about a third party, it is 
deleted.

CDDAABCSSISBNAF
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ÑÏÈÑÚÊ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÈÒÅ Ñ ÀÍÎÒÀЦÈЯ

I. Промените в армията след 9 септември 1944 г. – основни документи 

1. Заповед на министъра на войната, София, 20 септември 1944 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 2, а.е. 7747, л. 49-51
 Заповядва се съставянето към щабовете на дивизионните области на следствени комисии. 

Всички началници да издирят и задържат военни чинове, които с миналата или настояща 
дейност са допринесли за разколебаване на войнишката вяра в командването. Задържаните 
следва да се разделят в групи: за съд; за уволнение; за преместване в друга част; за освобожда-
ване и връщане в същата част. Уведомява се, че предстои назначаването на помощник-ко-
мандири, които ще бъдат с политическо възпитание. Засяга се въпросът за българския три-
кольор, като се забранява поставянето му на друго знаме, освен българското.

2. Заповед на министъра на войната, София, 13 октомври 1944 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а.е. 13, л. 69
 Във връзка с ускоряване работата на следствените комисии по издирване на провинени 

военни чинове се предвижда създаването на още една или две комисии в същата дивизион-
на област. За провинените военни чинове да се направят дознания и предадат на народ-
ния обвинител на областта.

3. Писмо на министъра на войната, генерал-лейтенант Дамян Велчев и командира на 
Н.О.В. войски, генерал-майор Б. Иванов относно формирането на гвардейските роти 
и доброволните отряди, София, 21 октомври 1944 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10(ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 67-68 
 С това писмо, министърът на войната дава разпореждане към всеки пехотен полк да се 

сформира гвардейска рота от бивши партизани и бойни групи. Съгласно нареждането на 
генерал-лейтенант Д. Велчев, гвардейските роти са поставени на пълно подчинение на 
командирите на частите, но запазват своя началнически състав.

4. Сведение за задържаните за разследване в дивизионната област чинове, София, ок-
томври 1944 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 13, л. 2
 В табличен вид са изброени офицерските звания и броя на задържаните.

5. Заповед от министъра на войната, София, 18 ноември 1944 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп.А25, а. е. 3, т. 3, л. 2
 Заповедта на министъра на войната генерал-лейтенант Дамян Велчев цели да се прекра-

ти арестуването и отвличането по какъвто и да е повод на военнослужещи - офицери, 
подофицери и войници, намиращи се на фронта или завърнали се от фронта. Разрешава 
се на офицерите да се противопоставят с оръжие на опитите да бъдат арестувани.

6. Доклад от подполковник Ал. Починков, началник РО2, до Главния щаб на Н.О.В. вой-
ска относно покровителстването на фашистите офицери, [София, след 19 ноември 
1944 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 60-60 гръб 
 В доклада до народните обвинители при Министерството на войната подполковник По-

чинков констатира многобройни случаи, в които от ръководството на министерството 
на войската покровителстват бивши и действащи офицери, уличени в престъпления сре-
щу народа.
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7. Препис от Четвъртото постановление на министерски съвет, взето на заседанието 
му от 23 ноември 1944 г., София, 25 ноември 1944 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 11, л. 401-402
 Одобрява се всички офицери, подофицери и войници от действащата войска и запаса, 

които се уличават в извършване на престъпления и подлежат на съдене от Народния 
съд да могат да се изпратят във войскови  и, вземащи участие във войната. Тези от тях, 
които проявят старание, ранените и наградените с орден за храброст да се считат за 
невиновни. Други, които само вземат участие и имат примерно поведение, прилежание 
и старание да се наказват с минимално наказание. Предвижда се наказателното пре-
следване да се осъществи след участието във войната, а там, където има такова, то 
да бъде прекратено. Правото да определя кои от тях могат да се възползват от това 
определя министърът на войната.

8. Радиограма до областните директори с копие до народните обвинители и директора 
на милицията,[София, след 1 декември 1944 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.1, а. е. 39, л.1
 Съобщава се, че 4-то постановление на МС от 23 ноември 1944 г. е отменено и да не се 

допуска освобождаването на офицери.

9. Протестна резолюция във връзка с 4-то постановление на Министерския съвет от 23 
ноември 1944 г., [община Елена], 10 декември 1944 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.1, а. е. 39, л. 46
 Иска се незабавната смяна на старите офицери с доблестни партизани; да се вземат 

бързи и неотложни мерки за заздравяване на положението в страната.

10. Декларация от Народното антифашистко офицерство при ОФ, Б. м., [декември 
1944 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 58-61 
 Декларацията представлява опит да се изрази пълна подкрепа от страна на офицер-

ството при О.Ф. към събитията след 9 септември 1944 г. и политиката на правител-
ството. Като основна слабост се констатира незавършената чистка в министер-
ствата и факта, че много подсъдими успяват да избегнат наказателните присъди на 
Народния съд.

11. Окръжно от Министерството на правосъдието, София, 20 януари 1945 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 11, л. 166
 Съобщава се на народните обвинители в страната за това, че до 1 февруари 1945 г. мо-

гат да бъдат привличани за обвиняеми офицери от армията.

12. Доклад относно необходимостта от сформирането на отделен команден апарат на 
гвардейските части – помощник командирите. Този команден апарат се предвижда 
да бъде подчинен на висшето военно командване, Б. м., [преди февруари 1945 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 69-71 
 Документът обосновава нуждата от изграждането на един нов команден състав в ли-

цето на помощник командирите. Тяхна основна задача е укрепване на новата войска 
през процесите на нейното политическо оформяне и нейното правилно военнополити-
ческо възпитание.

13. Инструкция за задачите на помощник-командирите във войската, Б. м., [преди фев-
руари 1945 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М,ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 72-73 
 С Инструкцията се очертават основните направления в работата на помощник-ко-

мандирите във войската. Акцентът в така формулираните им задачи е поставен върху 
политическата и културно-възпитателната работа сред офицерския състав. Съгласно 
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тази Инструкция помощник-командирите отговарят преди всичко за морално-полити-
ческото състояние на войската.

14. Доклад относно състоянието, духът и дисциплината в I-ва Българска армия и мерките, 
които трябва да се вземат, [София, преди юни 1945 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 4, т. 2, л. 83-86 
 За успешното изпълнение на задачата на I-ва армия във войната срещу Германия е необ-

ходимо нейното състояние да е на висота, за което се предвиждат мерки за повдигане на 
духа и дисциплината.

15. Писмо до министъра на вътрешните работи Антон Югов, Пазарджик, 6 юли 1945 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 147, л. 39
 Съобщава за изпълнение на присъда на осъден от Народния съд офицер.

16. Отговор на писмо на Министерството на вътрешните работи, София, 17 юли 1945 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 147, л. 40 
 Във връзка с изпълнение на присъди, произнесени от Народния съд на офицери, които са 

участвали във войната.

17. Доклад от Ал. Починков, началник РО2, относно организацията и дейността на 
вътрешното разузнаване във войската, [София, след 2 февруари 1946 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 6, л. 42-51
 В документа е дадена структурата на вътрешното военно разузнаване при щаба на вой-

ската с информация за организацията и личния състав по секции. В доклада се обръща 
внимание на слабата подготовка и лошите резултати от работата на помощник-коман-
дирите, както и на факта, че първата половина от 1945 г. работата на РО2 е била почти 
изключително в услуга на Народния съд.

18. Доклад до началника на поделение 50200 относно саботирането на работата на Военно-
то разузнаване, София, 23 март 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 3, л. 1-1 гръб
 Документът предоставя възможност да се проследят последиците от взетото от поли-

тическото управление на войската решение помощник-командирите да не дават никакви 
сведения на разузнавателните органи от щаба на армията.

19. Агентурно донесение от „Рилски”, София, 5 април 1946 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 273, л. 13 
 Доклад за среща на 49-и випуск на Военното на Н. В. училище, на която присъстват Дамян 

Велчев и Крум Лекарски. Част от разговорите се водят по линия на помощник-командири-
те и материалното положение на офицерите.

20. Доклад от оперативен работник - инспектор при отделение „А”, София, 23 април 1946 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 1-2
 Докладва се за състоянието на Софийския гарнизон, отношението на офицерите към ме-

роприятията на ОФ, дисциплината, политико-просветната подготовка и партийните 
прояви във войската.

21. Сведение от щаба на войската за следствието по разкритата конспирация в Ямбол-
ския гарнизон, [София, след 26 юни 1946 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 325, л. 1-3
 Отнася се за военна организация от противници на отечествения фронт в гарнизона, 

чиято цел е с преврат да се извади от строя партията на левите и да се вземе твърдо 
властта.
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22. Доклад относно изпълнението на задачите, поставени на войската от първия кон-
грес на Отечествения фронт, състоял се през м. март 1945 г., Б. м., [след 2 юли 1946 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 113-118 
 Направен е преглед на състоянието на войската към началото на 1945 г., и постигна-

тото към този момент от народната власт за ликвидиране на офицерските конспира-
тивни организации и резултатите от работата на специално създадената комисия за 
прочистване на войската от царските офицери.

23. Доклад за състоянието в командния и политическия кадър във войската към 1-и 
юни 1946 г., Б. м., [след 2 юли 1946 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 4, л. 73-75 
 В доклада се прави анализ на влиянието, което оказват върху офицерския състав про-

мените, настъпили във войската след 9 септември 1944 г., опитите да бъдат запазени 
от сътресенията в армията царските офицери. Обръща се внимание и на опитите за 
ограничаване на дейността на офицерите по политическото възпитание.

24. Радиограма до Дирекцията на народната милиция, Варна, 15 август 1946 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 97, л. 25
 Съобщава се, че във връзка с чистката в армията са арестувани офицери.

25. Доклад от оперативен работник за извършената работа по военна линия в София и 
провинцията от 1 януари до 15 август 1946 г., София, 20 август 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 39-41
 Сведение за наличните осведомители във войската, данни за техния брой и изградената 

агентурна мрежа. На базата на получените от тях информации са предложени за увол-
нение определен брой офицери.

26. Доклад относно конспиративните организации на Военния съюз и Организацията 
на неутралните офицери – във връзка с признанията и самокритиката на някои от 
членовете на същите през време на следствието в Разузнавателния отдел, София, 4 
ноември 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 3, л. 3-4 
 В доклада си генерал-майор П. Вранчев – началник Р.О. при Щ.В. изтъква факта, че по-го-

лямата част от задържани офицери, които членуват в организациите Военен съюз и 
Неутрален офицер са направили пълни самопризнания. Като изтъква факта, че става 
въпрос за едни от най-добре подготвените щабни офицери, генерал-майор П. Вранчев 
апелира към снизходителност и помилване на част от тези офицери.

27. Доклад относно войската, София, 10 май 1947 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 1, л. 55 
 Отчита се засиленото разложително влияние сред офицерите, което се провежда по 

организиран начин, и се изразява в насаждането на несигурност в засилване омразата 
към помощник–командирите в напускане на службата. Прави се всичко възможно да се 
смути младото офицерство в работата му.

28. Доклад относно евентуалното помилване в бъдеще на осъдени офицери от процеса 
срещу „Военния съюз”, София, 25 октомври 1947 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 7, л. 45-48 
 Докладва се за група офицери, които са осъдени по делото срещу Военния съюз, като се 

излиза с предложение те да бъдат изцяло или частично помилвани.

29. Доклад относно книжарница „Алма матер”, София, 18 декември 1947
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 1, л. 11-14 
 Сведение за това, че книжарницата е място за срещи на офицери от най-различен 
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ранг, където те водят разговори с притежателя на книжарницата, който е брат на 
ген. Попов.

30. Доклад от инспектор в под. 57800 при МНО, София, 1947 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 61-64 
 Основава се на лични впечатления относно процесите срещу офицерските конспирации. 

Изразява мнение, че идеята за преврат съзрява в почти всички стари офицери. Спо-
менава, че военните конспирации и свързаните с тях цивилни ръководители на опози-
цията е голям успех за РО, признавайки, че това е удар по периферията, а не по самия 
център. Съществуването на такъв център се свързва с имената на генералите Дамян 
Велчев, Кирил Станчев, Крум Лекарски, Христо Стойков, Стоян Трендафилов, Тодор То-
шев и други опозиционни лидери.

31. Доклад от началника на под. 57800 – Работата на отдел РО, [София, след април 1948 г.]
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 67, л. 3-7 
 Сведение за чистката в армията и в частност в РО. Времето от 1945 г. до юли-ав-

густ 1946 г. се определя като най-тежкия период от развитието на войската след 9 
септември 1944 г. Отбелязва се, че голямата чистка в армията е дело почти и само на 
политическите офицери и бившите партизани, както и с дейната помощ на партий-
ните организации и ДС. Ролята на РО в тази работа е определена като техническа – да 
подреди и представи списъци на комисията.

32. Справка относно обединението на отд. „Б” и РО3, София, 29 май 1948 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 787, л. 1-3 
 Доклад във връзка с първата година от обединението на двете отделения. Обръща се 

внимание на факта, че от РО3 са постъпили много малко агенти и кадрови потенциал.

33. Решение на Политбюро на ЦК на БКП, София, 7 юни 1948 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 50 
 Определя комисия, която да изясни действията на ген. Вранчев като началник на РО с 

агентурата „Х-11” и да излезе с конкретни предложения и изводи.

34. Доклад от министъра на вътрешните работи до председателя на Министерския съ-
вет, София, [28 юни 1948 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 752, л. 1-5 
 Отнася се за прехвърляне сумите, ценните книжа и недвижимите имоти на бившите 

ликвидирани съюзи на запасните офицери, бойците от фронта и запасните подофицери 
в полза на държавата.

35. Доклад за работата в РО след 9 септември 1944 г., София, юни 1948 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 53-54 
 Сведение, даващо информация за кадрите в отдела. Отбелязва се, че при освобождаване-

то на ген. Вранчев като началник на РО, той не предава никаква агентура.

36. Доклад от директора на Държавна сигурност до Антон Югов и ПБ при ЦК на БКП, 
София, 1948 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 787, л. 4-6
 Третира отношенията между ДС и РО в частност с ген. Вранчев, възникнали около  

агентурата „Х-11”.

37. Изложение от Петър Вранчев за пакостната намеса на ДС в хода на разследванията 
на военните конспирации и извършените от ДС преждевременни и вредни арести, 
София, 18 август 1949 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 4, л. 126-129 
 Описва случаите на арести извършвани от страна на ДС без никаква съгласуваност с 



Из
 а

рх
ив

ит
е 

на
 Д

С

22

РО, които арести са груби, несъстоятелни и пакостни. С тях се нанася тежък удар на 
разузнавателната система и план на РО. Дават се примери от различни гарнизони в 
страната. Описва случая с опозиционера Петър Коев и полковник Марко Иванов.

38. Протокол „А” №45 на Политбюро на ЦК на БКП от 16 март 1950 г.
 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 752, л. 1-4
 Взема се решение за приемане на постановление по състоянието, възпитанието и обу-

чението на войската; освобождава от ЦК на Иван Кинов и Боян Българанов за неспра-
вяне с работата във войската.

39. Писмо от Министерството на народната отбрана до МВР и Министерския съвет, 
София, 14 октомври 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1260, л. 92
 Известява се, че предстои проверка на запасните офицери, целта на която е да се при-

ведат в известност и заведат на отчет за изясняване на тяхното политическо поло-
жение. Иска се ДС да окаже съдействие на началниците на военните окръжия.

40. Заповед №5531 от 20 март 1951 г. на Министерството на вътрешните работи, София, 
30 март 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 63 (Мх), л. 40-41 
 За вземането на решителни мерки по разкриването и вземането на оперативен от-

чет всички бивши офицери от царската армия, уволнени от Народната армия при 
чистката и намиращи се в запас. Участниците на нелегалните организации Цар Крум, 
Неутрален офицер и Военен съюз да се вземат на активна агентурна разработка. Взе-
мане на активна разработка всички бивши офицери имали и имащи връзки с капита-
листическите страни. Особено внимание да бъде обърнато на тези, които поддържат 
връзки с военнослужещи в Народната армия.

41. Доклад от началника на III-то управление ДС до министъра на вътрешните работи, 
София, 28 април 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 128, л. 1-2
 Във връзка със заповед се докладва за броя на разработваните офицери в народната 

войска, тяхната политическа принадлежност и място на служба.

42. Доклад за агентурно-оперативната работа в РУ-МНО, [София, след февруари 1952 г.]
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 158, л. 3-3гръб
 Описва структурата на РО от преди 9 септември 1944 г. и осъществените реформи 

през 1947 г. и след това.

43. Доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „бивши офице-
ри” към 10 март 1952 г., София, 13 март 1952 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 910, л. 1-7
 Сведение за броя на уволнените офицери след 9 септември 1944 г. и тяхното съсредото-

чаване в страната и установените като врагове, включени в оперативния отчет; данни 
за разкритите по-важни нелегални организации – Военен съюз; Неутрален офицер и Цар 
Крум; данни за водените разработки и проведените следствия и други мероприятия.

44. Докладна записка относно недостатъците в състоянието на Народната армия,[Со-
фия], 24 юли 1952 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2305, л. 1-10
 Отчитат се тревожното положение и слабите резултати в различните родове войски. 

Пропуски в отбраната на страната и слабости в отчетността и пазенето на секрет-
ните документи и бойни припаси, случаите на кражби на оръжие и повреди на техника. 
Информира за слабата военна дисциплина и най-разпространените форми на подривна 
дейност. Всичко това е във връзка с ниското ниво на политическа и възпитателна работа.
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45. Проявите на врага в народната армия, София, 23 септември 1952 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 13, л. 8-11
 Сведение за бягствата и дезертьорствата в народната армия, които се обясняват с не-

задоволителната политико-възпитателна работа и лошата дисциплина; споменават се 
съществуващите по места извращения в дисциплинарната практика.

46. Справка относно разкритите СС на полицията и РО при щаба на царската армия и 
изпратени специални съобщения до ЦК на БКП от отделение „П” и отдел II-ри – ДС от 
1951 до 1953 г., София, 14 октомври 1953 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 18, оп. 1, а. е. 68, л. 1-3 
 Сведение за боя на разкритите, осъдени и разследвани лица, разкрити като агенти на 

царската полиция.

47. Справка относно развитието на Българската народна армия след 9 септември 1944 г., 
София, 20 май 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 198, л. 1-4
 Сведение за създаване на помощник-командирския институт в армията; изграждане на 

войскова организация на Отечествения фронт – ВООФ, заменени от партийните ор-
ганизации. Данни за изграждането на Военния съюз, Неутрален офицер, Цар Крум и др.; 
информация за разузнавателната и контраразузнавателната работа във войската. 
Споменава се за офицерската чистка и провеждането на политически занятия за целия 
личен състав и превъоръжаване на армията.

48. Докладна записка относно концентрацията на неподходящите и стари офицери в ча-
стите, обслужвани от поделението, [Пловдив], 29 септември 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 209, л. 1-4
 Кратката информация за офицерите, попаднали в полезрението на ДС и длъжностите, 

които заемат.

49. Справка за вражеската дейност на царското офицерство и агентурно-оперативната 
работа на ДС в борбата с него, София, 26 май 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1260, л. 11-19
 Информация за състоянието на работата по контингента; представят се примери за 

характерни вражески прояви; отбелязва се, че в средите на офицерството има и не мал-
ко патриоти, които оценяват политиката на партията. Оценя се работа по линия на 
царски офицери като незадоволителна, като причина за това се изтъква подценяването 
на опасността, която офицерите представляват.

50. План за усилване на агентурно-оперативната работа по основните изменници на Ро-
дината – бивши царски офицери, София, април 1957 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 529, л. 1-12 
 Планът предвижда активна разработка на най-важните изменници на Родината, за да 

се узнаят намеренията и действията им, насочени срещу страната. Предвиждат се ме-
роприятия с основна цел разлагане и компрометиране на изменниците на Родината.

51. Докладна записка относно взаимодействието с Управление III – ДС, предимно по цар-
ските офицери на Отдел IV, Управление V – ДС, София, 29 септември 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 2-3 
 Предвижда се по линия „царски офицери” предоставяне на документи и изготвяне на съв-

местни планове за работа с агентурата.

52. Писмо до началника на Управление V – ДС, Варна (Сталин*), 29 септември 1959 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 4-5 
 Прави се предложение за обща работа на Управление III с териториалните дирекции на МВР.

* Днешен град Варна, носи името Сталин от 1949 г. до 1956 г.
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53. Докладна записка относно взаимодействието, което е установило отделение I-во с 
Управление III – ДС в общата работа по старите офицери, [София], 15 октомври 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 9-10 
 Във връзка с взаимодействието се набелязват задачи за работата.

54. Справка относно разработките от обкръжението и работата по царски офицери от 
поделенията на ПВО и ВВС, [София], 11 ноември 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 15-18 
 Сведение за броя на живеещите в София бивши офицери, служили във въздушните и зенит-

ни поделения. Отбелязва се, че работата по тях досега не е на необходимата висота.

II. Агентурно-оперативната работа по линия на офицерите в областните 
дирекции на МВР

ОД на МВР Благоевград

55. Списък на бившите фашистки офицери, взети на оперативен и списъчен отчет и 
предвидените мероприятия по същите, Б. м., [1950 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 213(Бл), т. 1, л. 28-29
 Разгледана е концентрацията на бивши царски офицери по околии. За повечето от тях 

се докладва, че няма засечени по нелегалните офицерски организации като Цар Крум, 
Неутрален офицер и др.

56. Писмо до началника на ДС Благоевград относно неизпълнение на Заповед 5531 от 30 
март 1951 г., София, 3 юли 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 (Бл), т. 1, л. 31
 Началникът на отделение „Фашистки организации и бивши хора“ при ДС нарежда в 

най-кратки срокове изпълнението на Заповед №5531 на министъра на вътрешните ра-
боти по линия на уволнени офицери. Нарежда се също така незабавното изготвяне на 
справки за всички уволнени офицери.

57. Писмо до началника на ДС Благоевград във връзка с изпълнението на част от ме-
роприятията по заповед №5531 от 30 март 1951 г., София 16 юли 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 (Бл), т. 1, л. 32
 Във връзка с работата по линия на уволнени офицери началникът на отделение  

„Фашистки организации и бивши хора“ при ДС, напомня при воденето на следствието на 
задържаните царски офицери да се концентрира върху установяването на връзките им с 
капиталистическите страни.

58. Доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на бивши 
офицери в отделение ДС гр. Разлог за времето от 1 април до 30 юли 1951 г., Разлог, 
28 юли 1951 г. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 2, а. е. 63 (Бл), т. 1, л. 38
 Направена е констатация, че работата по линия на бивши офицери не е на ниво, тъй 

като в отделение ДС гр. Разлог не разполагат с качествена агентура, която да обезпечи 
работата по това направление. За изпълнение на задачите по линия „царски офицери” се 
използва агентура от други отдели, която в повечето случаи не е подходяща.

59. Писмо до окръжния началник на МВР Благоевград, София, 14 октомври 1952 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 /Бл/, т. 1, л. 41 
 Изисква се в срок да бъдат изпратени справки по всички активни разработки водещи се 

по линия „царски офицери, полицаи, фашистки организации и бивши хора”.
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60. Справка относно състоянието на работата по линия на бившите царски офицери в 
Благоевградски окръг, Благоевград, 8 октомври 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 2-3 
 Сведение за контингента по линия на царски офицери, информира се, че няма данни за 

наличие на организирана вражеска дейност и концентрация по учреждения и предприя-
тия, както и връзки с действащи офицери.

 
ОД на МВР Бургас

61. Опис-сведение за членовете, движимите и недвижимите имоти, влогове и ценни кни-
жа на запасното подофицерско дружество „Капитан І ранг Д. Добрев“ – Созопол, 31 
декември 1944 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 19, оп. 1, а. е. 27 (Бс), л. 2 неномерирани листа
 В описа са изброени всички активи, принадлежали на дружеството. За някои от тях е 

споменато и каква е съдбата им – на кого са предадени и къде се съхраняват.

62. Препис от окръжно писмо до околийските началници на Народната милиция в 
страната, София, 31 декември 1945 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 19, оп. 1, а. е. 27 (Бс), л. 1 неномериран лист
 Нарежда се незабавно да се направят описи на движимото и недвижимото имущество на 

разтурените дружества на запасните офицери, на запасните подофицери и на бойците 
от фронта.

63. Справка за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на царските 
офицери в Бургаски окръг към 1 октомври 1958 г., Бургас, 7 октомври 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 5-10 
 Отбелязва се, че царските офицери представляват сериозен контингент за разработка 

и наблюдение, отчита се като грешка допускането на голяма част от тях на ръководни 
длъжности по предприятия и учреждения. Основната форма на противодействие от 
тяхна страна е вражеската агитация и пропагандата. Съдържа данни от оперативния 
отчет и социалното положение на царските офицери.

ОД на МВР Варна

64. Справка за работата по линия на царските офицери във Варненски окръг през 1958 г., 
Варна, 25 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 20-24 
 От направения анализ на постъпилите материали се стига до заключението, че към 

момента няма данни за обособяване на отделни групи офицери за провеждане на борба 
против народната власт. Няма данни, които поддържат връзки с лидери и членове на 
бившите опозиционни партии. Отбелязва се, че доколкото има срещи между бившите 
царски офицери те се събират за почерпка или игра на карти.

ОД на МВР Велико Търново

65. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на цар-
ските офицери в Търновски окръг, Велико Търново, 29 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 71-74 
 От получените данни и материали за дейността на царските офицери се констатира, 

че част от тях продължават да са на вражески позиции, а сред други има известно коле-
бание. Отбелязва се, че няма данни за съществуването на организации между царските 
офицери, връзки с изменници на Родината и членове на бившите опозиционни партии. 
Информация по оперативния отчет.
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ОД на МВР Видин

66. Писмо от заместник-началника на ДС капитан Р. Аврамов до зам. околийския  
началник МВР на гр. Кула, Враца, 19 май 1953 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а.е. 176 (Вд), л. 1
 Във връзка с работата по разработките е необходимо да се установят и вземат на списъ-

чен отчет всички царски офицери, да се изготвят справки за всеки от тях, да се установи 
кои от тях поддържат връзки с представители на капиталистическите страни и др.

67. Писмо до околийския началник на МВР гр. Кула във връзка с работата по линия „цар-
ски офицери“, Враца, 29 май 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а.е. 176 (Вд), л. 11
 От МВР настояват за вземане на енергични мерки за засилване и обезпечаване на аген-

турното наблюдение върху бившите генерал-щабни офицери. Нарежда се да бъде изготве-
на справка за всеки един от тях с обозначение кой на какъв отчет се води.

68. Предложение относно отнемане офицерското звание на запасните офицери от ра-
йона на с. Градец, Видинско, Враца, 14 октомври 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а.е. 497 (Вд), т. 3, л. 35-36 гръб
 Предложенията за отнемане на офицерските звания на лицата, посочени в списъка, се 

базират основно върху агентурни донесения за направени вражески изказвания против 
властта, близките им са религиозни или изменници на родината.

69. Писмо до околийските началници на МВР в окръга с приложен Въпросник за изготвя-
не на информации по линия на „царски офицери“, [Видин], 24 май 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9,оп. 1, а. е. 176 (Вд), л. 16-18
 Въпросникът третира подробно всички аспекти, свързани с въпросите за военната кари-

ера, ежедневието, вражеската дейност, връзки с изменници на родината и др., отговори-
те, на които следва да бъдат включени в справките, изготвяни за всеки един от царските 
офицери.

70. Справка за вражеската дейност на царските офицери в Кулска околия, Кула, 30 май 
1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а. е. 176 (Вд), л. 20-22
 Даден е броят на царските офицери, местоработата им и кратки сведения за тези, кои-

то са се присъединили към ОФ. Посочено е колко от установените царски офицери се во-
дят на ЛАР и за кои от представителите на контингента не разполагат с данни за из-
вършване на вражеска дейност.

71. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „царски 
офицери“ и концентрацията им в окръга, Враца, 28 януари 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 8 неномерирани листа
 Информацията за контингента по линия „царски офицери“ е разбита и представена по 

околии, по брой на установените лица, такива, които се водят на отчет и такива, за кои-
то е подсигурена агентура. С цел подобряване на работата по линията и след окончателно-
то уточняване на контингента е предвидено реализирането на конкретни мероприятия.

72. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „царски 
офицери“ в Белоградчишка околия, Белоградчик, 18 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 5 неномерирани листа
 От проведените агентурно-оперативни мероприятия в околията е видно, че не съществуват 

обособени отделни групи от контингента и не извършват вражеска дейност. Като слабост е 
отчетена липсата на донесения за всички лица, взети на отчет от контингента.
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73. Писмо до околийския началник на МВР Белоградчик, Видин, 10 януари 1959 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 2 неномерирани листа
 На проведеното в окръга съвещание на заместник околийските началници на МВР са на-

белязани редица мероприятия за преодоляване на слабостите в работата по линия на 
царските офицери. В доклада се акцентира върху необходимостта да се прави разлика и 
в справките да влизат данни само за офицери, които са завършили военно училище до 9 
септември 1944 г. 

74. Обзор относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „царски 
офицери“ във Видински окръг, Видин, 5 ноември 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 498 (Вд), л. 41-48
 В началото на документа е направена кратка историческа справка за произхода, харак-

тера, дейността, и състоянието на контингента като цяло. Следва преглед на контин-
гента по участъци. С цел подобряване работата по линия на бивши царски офицери се 
предвижда провеждането на редица агентурно-оперативни мероприятия.

ОД на МВР Враца

75. Справка относно състоянието на работата по линия на бивши царски офицери, Со-
фия, 29 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1001 (Вр), л. 123-125
 Основната слабост в работата с царските офицери е свързана с вербовката на агентура 

от техните среди, поради което по това направление се използват агенти от други ли-
нии. Вражеската дейност на царските офицери според изнесените в справката данни се 
изразява единствено в направени по-остри изказвания.

76. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на цар-
ските офицери във Врачански окръг, Враца, 2 октомври 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 25-32 
 От получените данни и материали за царските офицери се констатира, че няма обособе-

ни групи, които да развиват съвместна вражеска дейност. Отбелязва се, че някои царски 
офицери поддържат връзки с изменници на Родината и членове от бившата опозиция. 
Изнесени са данни за длъжностите на местоработата на бившите офицери и е включена 
информация за оперативния отчет.

ОД на МВР Кърджали

77. Писмо до околийските началници на МВР в окръг Кърджали във връзка с направени-
те констатации на проведеното в края на 1954 г. съвещание на Комисията на военните 
управления, Кърджали, 6 юни 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 2, т. 5, (Кж), л. 1-1 гръб
 Основният проблем, който занимава членовете на свиканата в края на 1954 г. Коми-

сия на военните управления, е необходимостта окончателно да се установи броят на 
царските офицери. Объркването в отчетността на БЦО идва от различните данни за 
действителния им брой, тъй като в него се включват и всички запасни офицери. Поради 
това, че не се прави разграничение между запасни и царски офицери се допуска да се пра-
вят изводи за вражеската дейност сред БЦО по изказвания на запасните офицери.

ОД на МВР Кюстендил

78. Справка по линия на царските офицери в окръг Кюстендил, [Б.д.]
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1в, а. е. 10, (Кн), л. 67-69
 Направена е оценка на дейността на царските офицери от региона. Основно изражение 

вражеската им дейност намира в коментари по международното положение. Докумен-
тът съдържа предимно изказвания на някои от офицерите, обекти на наблюдение.
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ОД на МВР Монтана

79. Окръжно до областните и околийски началници на народната милиция в страната, 
София, 29 юли 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 102
 Забранява се напускането на страната на всички уволнени офицери.

80. До всички окръжни началници на МВР, София, 16 септември 1954 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 145-147
 Предвижда се в Здравното министерство да се проведе цялостна проверка на всички запасни 

офицери, сержанти и войници. Целта е подробно да се изучи всеки офицер и съобразно него-
вите политически и делови качества да се определи подходящата военно-отчетна специал-
ност (ВОС). Съгласно новата ВОС, ако е необходимо да бъде осъществена преподготовка.

81. Справка относно протичане работата на комисията по проверка на офицерите от за-
паса в Михайловградска околия, Михайловград*, 10 декември 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 10 (Мх), л. 13
 Информира се за участието на ОР от страна на ДС в Комисията, давали мнения по пред-

ложенията за промяна на ВОС, които са приети и прокарани. Отбелязва се, че промените 
на ВОС са направени и на сътрудници на ДС.

82. Информация за състоянието на работата по линия „царски офицери” при отделе-
ние ДС, [Михайловград, след 19 май 1955 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 84-85
 Данни за броя на царските офицери и по-характерните моменти в поведението им и осъ-

ществявана от тях вражеска дейност.

 ОД на МВР Плевен

83. Отчетен доклад по линия „царски офицери” за Плевенски окръг за 1954 г., Плевен, 
29 декември 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 155-156, т. 2 (Пл), л. 7-10
 Данни за броя на лицата от контингента, за социалния им произход и за броя санкцио-

нирани от народната власт. Информация по оперативния отчет и набелязани задачи за 
следващата година.

84. Отчетен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „царски 
офицери” през 1957 г. при градско управление МВР – Плевен, Плевен 26 декември 1957 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 29 (Пл), л. 1-6
 Информация за оперативната обстановка, където се споменава за вражеската дейност 

на контингента, която се характеризира с коментари и изказвания по международното 
и вътрешното положение. Данни от оперативния отчет за делата и изводи.

ОД на МВР Пловдив

85. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа по линия на царски-
те офицери в Пловдивски окръг, Пловдив, 29 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 47-51 
 Констатира се, че от наличните данни е видно, че царските офицери не провеждат ор-

ганизирана вражеска дейност, доколкото я има, то това са коментари по вътрешните 
и международните събития. Не поддържат връзки с действащи офицери и изменници на 
Родината, частични са срещите с бивши опозиционни лица. Няма концентрация на обек-
тите в учреждения и предприятия. Има сведение за оперативния отчет и слабостите, 
които се допускат в работата.

*  Днешен град Монтана, носи името Михайловград в периода между 1945 г. – 1993 г.
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86. Отчетен доклад за извършената агентурно-оперативна работа на отдел ДС при окръж-
но управление МВР – Пловдив по линия на бившите царски офицери за периода 1959 г.,  
Пловдив, 25 декември 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 16, а. е. 66, т. 2(Пд), 3 неномерирани листа
 Описвайки оперативната обстановка се констатира, че бившето офицерство в окръга е с 

все по-малко влияние, губят вяра за реставрация и помощ от западните сили. Дейността 
им се изразява най-вече в коментари по вътрешнополитическото и международното по-
ложение. Дава се информация за оперативния отчет и се правят изводи.

 
ОД на МВР Русе

87. Справка относно състоянието на агентурно-оперативната работа, методите и формите 
на вражеската дейност сред царските офицери, Русе, 30 септември 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 53-58 
 Данни от оперативния отчет с информация, че няма наличие на обособени групи офицери, 

които да провеждат вражеска дейност. Няма установени връзки с действащи офицери и 
изменници на Родината, но за сметка на това има установени срещи с бивши политиче-
ски и опозиционни дейци.

ОД на МВР Сливен

88. Организация на работата при оперативните работници – планиране, анализ и изпъл-
нение, Сливен, 11 юли 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 5 (Сл), л. 1-12
 Свързан е с работата на ОР във военното контраразузнаване. Представлява инструкция 

за оперативните работници, които трябва да анализират извършената работа по: разра-
ботване и планиране на мероприятия, работа с агентурата и резидентурата, изработване 
на перспективен тримесечен план. Организиране изпълнението на плановете, месечен раз-
чет и седмичен план и всекидневните мероприятия. Своевременно информиране на ръковод-
ството за получените резултати и данни със съответното мнение - предложение.

ОД на МВР Стара Загора

89. Информация относно дейността на бившите царски офицери в Старозагорски окръг, 
[Стара Загора, след май 1955 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 828 (СтЗ), 5 неномерирани листа
 Информация за броя, офицерските звания и изменилите на Родината от царските офицери. 

Данни за намиращите се в затвор и местоработата им. В направения анализ се отчита, че 
значителна част от бившите офицери в сектора стоят на вражески позиции. Изказва се 
мнение, че може да се помисли за провеждане на по-конкретни мероприятия.

90. План за активизиране на агентурно-оперативната работа по „царски офицери”, Стара 
Загора, 9 юни 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 828 (СтЗ), 3 неномерирани листа
 В плана са поставени целите и са набелязани конкретни мероприятия, които се свеждат 

до следното: преглеждане на делата от оперативния отчет и агентурното обезпечаване 
на контингента. Въз основа на плана редовно да се правят справки за изпълнението на 
задачите.

91. Писмо до околийските началници на МВР в окръга, Стара Загора, 7 юни 1957 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 834 (СтЗ), 2 неномерирани листа 
 Бившите офицери са определени като едни от най-опасните врагове на партията и пра-

вителството и за това се набелязват няколко точки за подобряване на агентурно-опера-
тивната работа по контингента.
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III. Съдбата на част от висшия офицерски състав, отразена в документите на ДС 

О.з. генерал-майор Асен Кръстев Ивков

92. Справка за генерал-майор Асен Кръстев, София, 4 април 1951 г
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 2, а.е. 1621, л. 1-2
 Справката съдържа кратки биографични данни за ген.-майор Кръстев като акцентът е 

поставен върху военната му кариера.

93. Постановление за вземане на предварителна разработка на генерал-майор Асен Кръс-
тев, София, 5 май 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 246, л. 1-2
 Постановлението за вземане на генерал Кръстев на предварителна разработка е продиктувано 

с цел да се изяснят връзките му с Борис Димитров – бивш околийски управител на София.

О.з. генерал Атанас Ватев

94. План за разработването на о.з. ген. Атанас Ватев, София, 20 юли 1953 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 563, л. 45-45 гръб
 По заведената групова агентурна разработка „АМЕРИКАНЦИ“ протичат редица обекти, 

уличени, че работят за американското разузнаване, един от тези обекти е и о.з. генерал 
Атанас Ватев, за работата по който е изготвен документът.

95. Заключение по разработката на о.з. генерал Атанас Ватев, обект на ГАР „АМЕРИКА-
НЦИ“, София, 19 април 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 563, л. 2-3 
 Предвид факта, че ГАР „АМЕРИКАНЦИ“ е закрита и че сътрудниците работили по нея не 

са постигнали успехи в разработването на обекта, генерал Ватев е взет на наблюдателно 
дело по линия на „уволнени офицери“.

О.з. генерал Васил Баларев

96. Постановление за откриване на отчетно дело, Своге, 5 октомври 1956 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 247, л. 2-2 гръб
 Постановлението е издадено във връзка с необходимостта да се вземе на първичен отчет 

по отчетно дело, като протичащо лице по линия „царски офицери“.

97. План относно провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по ОНД 18688, 
Своге, 5 март 1958 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 247, л. 68-69
 Планът съдържа редица агентурно-оперативни мероприятия, с реализирането на които се 

предвижда да се изясни каква вражеска дейност развива обектът.

98. План по ОНД-заведено на лицето Васил Баларев, Своге, 26 май 1960 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 247, л. 124-125
 На ген. Васил Баларев е заведено оперативно наблюдателно дело във връзка с това, че е о.з. 

генерал от царската армия. С цел изясняване на вражеската дейност на генерал В. Баларев 
е изготвен и план за реализирането на група от мероприятия, от резултатите от които 
ще зависи и линията, по която ще се работи в бъдеще по обекта.

99. Предложение относно свалянето в архив на ОНД-18688, заведено на лицето Васил Бала-
рев, София, 9 януари 1961 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 247, л. 130-131
 Резултатите от работата на агентите по разработката показват, че обектът не раз-
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вива вражеска дейност. Поради факта, че вражески настроените елементи се държат 
изолирано от него и поради това, че обектът е в напреднала възраст, ОНД-заведено на В. 
Баларев се сваля в архив.

О. з. генерал Владимир Стойчев

100. Доклад от началника на I-ва българска армия ген.-лейтенант Владимир Стойчев до 
министъра на войната, София, май 1945 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 938, л. 14-16
 Отнася се за възмездяване заслугите на чиновете от I-ва българска армия, взели участие 

в похода срещу Германия. Предлага се военните с чиновете да не бъдат задържани под 
стража, въдворявани на ново местожителство, поставяни в трудови, възпитателни и 
други общежития или лагери, уволнявани от държавна или обществена служба. Да се от-
менят наложените до 1 юни 1945 г. наказания за извършените престъпни деяния; като 
чинове от състава на I-ва българска армия участвали в похода срещу Германия да се удос-
тоят с правото да носят значка на армията.

101. Атестация – характеристика от ген. Петър Вранчев за ген.-лейтенант Владимир 
Стойчев, [София], 31 юли 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 78-79
 Кратки биографични данни, информация за военната му кариера и моменти от отноше-

нията с РП (к). Отбелязва се, че му липсва убеждение, политическа стегнатост и дисци-
плина. Определен е като голям отечественофронтовски командир заради добротата си 
към всички, ползва се с твърде голяма популярност сред войнишката маса.

102. Предложение относно вземането на агентурна разработка ген. Владимир Стойчев,  
София, 11 юни 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 937, л. 1-4 
 Отчитайки минала дейност на ген. Владимир Стойчев в българската армия и предвид 

близките му връзки с цар Борис III, чужденци и врагове на властта се предлага да бъде 
взет на агентурна разработка.

О.з. генерал-полковник Дамян Велчев

103. Кратко изложение за срещата на военния министър Дамян Велчев с група офицери 
във вилата на генерал Крум Лекарски, София, юни 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а.е.101, л. 42-46
 Целта на срещата е военният министър Дамян Велчев да бъде запознат с политическо-

то състояние във войската. В подробности са пресъздадени разговорите между присъст-
ващите на срещата генерали. Акцентът е поставен върху чистката в армията.

104. Донесение от агент „ГЕРМАНЕЦА” за Дамян Велчев, София, 28 юни 1946 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 3, а.е.1729, л. 70-70 гръб
 Обобщени са основните пречки, спъващи процеса на прочистване на войската от част 

от офицерите. В заключение агентът обобщава, че този процес ще бъде улеснен значи-
телно след отнемането на прерогативите, с които разполага Дамян Велчев.

105. Постановление за откриване на лично досие на Дамян Велчев,[София], 21 септември 
1948 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 272, л. 1
 Откриването на лично досие на Дамян Велчев е продиктувано политическото му минало.
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106. Препис от бележника на о.з. ген. Крум Лекарски отнасящ се за тактиката на Дамян 
Велчев, Б. м., 2 май 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 8, т. 6, л. 94-95 
 Описват черти от характера на Дамян Велчев, негови постулати, а мисълта му, че кому-

нистическата партия ще овладее армията го ужасява и по тази причина прави грешки.

107. Постановление за обявяване за общодържавно издирване на Дамян Велчев, София, 
1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 274, л. 1
 За активното му участие в няколко преврата, както и за подписаното от него ІV поста-

новление на МС, Дамян Велчев е обявен за общодържавно издирване.

108. Справка за о.з. генерал-полковник Дамян Велчев, София, 7 юни 1952 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 274, л. 197-199
 Справката съдържа подробни биографични данни за Д. Велчев, както и интересни факти 

за политическите му връзки и контакти в страната и извън нея.

О.з. генерал Димитър Айранов

109. Рапорт относно смъртта на генерал Димитър Айранов – началник на ВВС, София, 18 
май 1953 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 2, а. е. 1087, л. 209-210
 Осъденият от Народния съд и няколкократно помилван, генерал Айранов е трябвало 

да бъде освободен малко преди един от поредните разпити, но е открит мъртъв в ки-
лията си.

110. Справка относно о.з. генерал Димитър Айранов, предложен за изселване със заповед 
№ 658 от 1946 г., Софив 14 юли 1953 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 2, а. е. 1087, л. 1-1 гръб
 Въз основа на факта, че генерал Айранов е осъден от Народния съд на доживотен затвор, 

Комисия от столичното управление на ДС взема решение, семейството му да бъде изселено 
от София.

О.з. генерал Иван Маринов

111. Атестация-характеристика за о.з. генерал-лейтенант Иван Маринов от генерал Петър 
Вранчев, София 30 юли 196 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 81-82 
 Паралелно с кратките биографични данни, свързани с военната кариера на Маринов, кои-

то са представени, генерал Вранчев очертава и най-съществените моменти в неговата 
политическа ориентация по основните външно и вътрешнополитически въпроси.

112. План за провеждане на агентурно-оперативни мероприятия по обекта „ДИПЛОМАТ“ – 
о.з. генерал Иван Маринов, София, 3 юли 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1182, л. 11-15
 С цел разкриване на Контрареволюционната военна организация, за която се предполага, 

че е създадена и ръководена от о.з. генерал Иван Маринов, е разработен конкретен план за 
провеждане на агентурно-оперативни мероприятия.

113. Постановление за вземане на ОНД о.з. генерал Иван Маринов, като се изключи от гру-
пова централизирана разработка „Трумановци“, София, 1 юни 1954 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 1182, л. 144-147
 Предвид факта, че първоначалните данни за генерал Маринов, протичащ по разработка „ТРУ-

МАНОВЦИ“, не се потвърждават, е взето решение той да бъде взет на наблюдение по линия на 
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„уволнени офицери“. Агентурата, която е работила преди по обекта получава нови задачи.

114. Заключение за закриване на ОНД, заведено на о.з. генерал Иван Маринов, София, 8 
септември 1960 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1182, л. 207
 Поради факта, че о.з. генерал Маринов от няколко години е депутат в Кирковски РНС 

и не развива вражеска дейност, делото му е закрито и материалите са предадени в 
отдел VІІІ на ДС.

О.з. генерал Кирил Станчев

115. Доклад за поставянето на разположение на РО при щаба на войската на генерал-лей-
тенантите Кирил Станчев и Никола Генчев във връзка със следствието по разкритата 
конспирация „Военен съюз”, София, 6 септември 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 7, л. 86-88
 От разкриването и установяването на конспиративна дейност на Военния съюз, се 

установява участието в централното ръководство на висши офицери, заемащи отго-
ворни постове във войската като Кирил Станчев и Никола Генчев. Предвид на това се 
предвижда да бъдат поставени в разположение на РО, което е в интерес на войската и 
сигурността на страната за завършване на делото.

116. Постановление за откриване на еднолична активна разработка на ген. Кирил Стан-
чев, Плевен, 10 мат 1952 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 1-3 
 Постановява се откриването на еднолична агентурна разработка „Катил” на ген. Кирил 

Станчев, водена по линия на бивши офицери с цел установяване на вражеската му дей-
ност в затвора и извън него, за което е съставен план.

117. Рапорт от Секретаря на окръжния затвор гр. Пазарджик за свижданията на ген. Ки-
рил Станчев със съпругата му, Пазарджик, 17 февруари 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 126 
 От присъствие на свиждането на ген. Кирил Станчев се докладва за водения разговор, в 

който генералът предупреждава своята съпруга, че ако не получат от него писмо, тя да го 
потърси чрез главния прокурор на Народна република България, защото всичко се случвало.

118. Справка за о.з. ген. Кирил Станчев, София, 28 май 1960 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 182-185 
 Изготвената справка се отнася за цялостната дейност на ген. Кирил Станчев, като се 

отчита, че след излизането му от затвора не са констатирани лоши изяви. В резолю-
цията на документа е отразено, че по решение на ПБ на ЦК на БКП от 4 август 1960 г. 
е отменено уволнението за „груби фашистки прояви” и е оставено „по разпореждане”, с 
което се възстановява пенсията му за прослужено време.

О.з. генерал Крум Лекарски

119. Разговор на министъра на войната Дамян Велчев с генерал Крум Лекарски и генерал 
Тодор Тошев, София, [след 27 юли 1946 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 33, л. 32-33 
 Генерал Лекарски и генерал Тошев при срещата си с военния министър заемат ясни по-

зиции по отношение на разложението в армията, подчертавайки, че вина за това има 
командването. Застъпват категорично мнението, че министърът не може вече да ко-
мандва войската, а трябва човек, който да се ползва с доверието на комунистите.
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120. Атестация–характеристика от ген. Петър Вранчев за ген.-лейтенант Крум Лекарски, 
[София], 31 юли 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 80
 Кратки биографични данни, информация за военната му кариера и моменти от отно-

шенията с РП (к). Отбелязва се, че въпреки липсата на здрав политически мироглед, той 
е привързан към партията и се отнася с респект към нея и е готов да служи за нейното 
дело. Известна опасност представлява старото му обществено обкръжение.

121. Предложение за арест на о.з. ген. Крум Лекарски, София, 5 април 1951 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 8, т. 5, л. 73-78
 Във връзка с нелегалното ръководство на „Военния съюз” след 9 септември 1944 г.; участие 

в заговорническата група на Трайчо Костов; контакти с английското разузнаване и изяви 
преди 9 септември 1944 г.; вражески прояви и изказвания се предлага да бъде задържан Крум 
Лекарски и да му бъде проведено следствие.

122. Постановление за откриване на еднолична активна разработка „Конник” на о.з. ген. 
Крум Лекарски по линия на уволнени офицери, София, 12 април 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 32, л. 1-5 
 Изтъкват се редица факти от биографията на о.з. ген. Крум Лекарски, от които се прави 

предложение да се открие активна агентурна разработка на обекта; посочват се сътрудни-
ците на ДС, имащи досег с него и се представя план за агентурно-оперативни мероприятия.

123. Обвинително заключение по следствието на о.з. ген. Крум Лекарски, протичащ по 
следствено дело „Военен съюз”, София, 13 март 1952 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 44, л. 141-146 
 Постановява се прекратяване на следствието и по оперативни съображения о.з. ген. Крум 

Лекарски трябва да бъде изпратен в ТВО за срок от седем години.

124. Извлечение от протокол за въдворяване в ТВО Белене на Крум Лекарски, София 16 
април 1952 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 7, т. 3, л. 2 
 Комисия при МВР решава да въдвори о.з. ген. Крум Лекарски в ТВО Белене за срок от седем 

години, считано от 16 април 1952 г.

125. Справка за о.з. ген. Крум Лекарски, София, 22 май 1954 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 30, л. 141-145 
 Биографични данни и сведение за военната му кариера; показания за дейността му в арми-

ята и Военния съюз, за което е въдворен в ТВО и освободен през август 1953 г.

126. Препис от камерно донесение за Кум Лекарски, Б. м., б. д.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 8, т. 2, л. 18 
 Става ясно, че след издаването на 4-то Постановление на МС и желанието то да бъде 

отменено, армията е готова да направи преврат и да установи ново правителство на-
чело с Кимон Георгиев. Сигнал за преврата трябвало да бъде даден на митинг, на който 
Дамян Велчев трябва да изтъкне заслугите на българските офицери.

О.з. генерал Петър Вранчев

127. Изложение от генерал Петър Вранчев, бивш началник на РО при МНО до В. Червен-
ков, В. Коларов, София 2 юни 1949 г. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 4, л. 191-204
 Направен е подробен анализ на състоянието на Разузнавателната служба към МНО, 

процесите довели до прочистването на армията от царските офицери. Без излишни 
заобикалки генерал Вранчев излага становището си по повод намесата на ДС в ра-
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ботата на РС при МНО и целенасоченото унищожаване на офицерския състав на 
военното разузнаване.

128. Предложение за режима на подследствения Петър Вранчев, София, 31 август 1950 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2а, т. 3, л. 13
 Направено е предложение за тактиката, която да се прилага при разпитите на генерал 

Вранчев. Изрично се споменава, че при определени обстоятелства се разрешава отноше-
нието към него да бъде „грубо“.

129. Справка по следствието на Петър Вранчев, бивш началник на Разузнавателния отдел 
при щаба на войската, София, 31 август 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 1, л. 7-9
 Изводът, който прави началникът на отдел следствен на ДС е, че липсват преки дока-

зателства за участието на Петър Вранчев в заговорнически организации. Въпреки това, 
Н. Дворянов препоръчва следствието срещу П. Вранчев да продължи, тъй като Следстве-
ният отдел е убеден в неговата вражеска дейност.

130. Предложение от Руси Христозов, министър на вътрешните работи, относно разкрива-
не на агентурна разработка на Петър Вранчев, бивш началник на разузнаването при 
щаба на войската, София, септември 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3а, т. 4, л. 55-58
 Въз основа на получените от следствието материали, уличаващи генерал Петър Вранчев 

като участник в заговорническата организация на Трайчо Костов, Р. Христозов отправя 
предложение до Политбюро на ЦК на БКП да се открие активна агентурна разработка 
на П. Вранчев под псевдоним „Враг“.

О.з. генерал Тодор Тошев

131. Атестация–характеристика от ген. Петър Вранчев за ген. - лейтенант Тодор Тошев, 
[София], 31 юли 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 77 
 Кратки биографични данни, информация за военната му кариера и моменти от отно-

шенията с РП (к). Отбелязва се, че му липсва здраво политическо убеждение и мироглед, 
но той е свързан с партията, предан на нейното дело. Известна опасност представлява 
средата, в която все още от време на време се движи.

132. Съвети на съветническия апарат и старши съветника при МВР по делото „Военен 
съюз”, Б. м., [б. д.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 9, т. 2, л. 5-8 
 Задава посоката на работа за успешния ход на следствието, препоръчвайки работната 

група да бъде комплектувана от опитни и политически грамотни следователи; внима-
нието да бъде съсредоточено към най-важните участници във „Военния съюз” и осъдени 
през 1947 г. Дава съвет в процеса на разпитите да се разкрива практическата подривна 
дейност на чуждото разузнаване; да се обърне особено внимание на съвместната работа 
на „Военния съюз”, „Звено” и „Пладне” с организацията на Трайчо Костов. По-голям кон-
трол от страна на ръководството на МВР върху следствената група.

133. План за арест и следствие на ген. Т. Тошев, София, 25 ноември 1949 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 3, т. 3, л. 1-2
 Сведение за операцията по неговото задържане и следствие, предвижда се след ареста към 

него да се зачисли камерен агент.
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134. Инструкции към камерната агентура на Т. Тошев, София, 29 май 1950 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 4, т. 3 л. 116
 Предвижда се да не му се дава възможност да се чувства като генерал; да се отбягват раз-

говори на военна тема, които биха му позволили да изпъкне като авторитет сред тях. Да 
му се внуши, че ДС е всесилна и рано или късно ще получат признания; да му се внушава, че 
е отслабнал, блед и през нощта говори несвързани неща, в килията да се държи в напрегна-
то положение, като умело бъде ангажиран в разговори.

135. Специално съобщение до Вълко Червенков относно: вражеската дейност във войска-
та, София, 4 декември 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 4, т. 2, л. 56-60
 Информира за следствените участници в антиправителствена левосектантска троц-

кистка организация, за която има данни, че целта и е завземане на властта с въоръжена 
сила. Тя пристъпва към изграждане на вражеска формация във войската. Отбелязва се, 
че след разобличаването на Трайчо Костов военната антиправителствена организация 
преустановява дейността си.

136. План относно следствието на членовете на „Военния съюз”, София, 21 юни 1951 г.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 9, т. 2, л. 26-34 
 Предвижда организиране на следствената работа, за това кой следовател за какво ще 

отговаря, въпросите към следствените. Мероприятия по разпитите - да се водят по де-
сет часа на денонощие, разпит на други следствени, осъдени и свидетели; привличане на 
нови следствени и агентурни мероприятия.

О.з. генерал Христо Мархолев

137. Справка относно ОНД „МАЛКИЯ“, заведено на обекта о.з. генерал Христо Мархолев, 
София, 21 декември 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 544, л. 83-86 гръб
 Документът предоставя подробна информация за ген. Мархолев – биографични данни, 

по-важни моменти от военната и политическата му кариера, характеристика на работа-
та му като народен представител и др. С цел изясняване и документиране на вражеските 
му изяви е разработен и план за повеждане на агентурно-оперативни мероприятия.

138. Справка за о.з. генерал Христо Мархолев, обект на НД „Мухльо“ по линия на „Звено“, 
София, 27 декември 1955 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 544, л. 142-144
 В справката се преплитат данни за политическата дейност на Мархолев в качеството му на 

член на ЦК на „Звено“ и данни за военната му кариера като активен деец на „Военен съюз“.

139. Заключение за закриване на ОНД „Мухльо“, заведено на о.з. генерал Христо Мархолев, 
София, 10 юни 1959 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3,оп. 2, а. е. 544, л. 149-149 гръб
 Въз основа на факта, че през 1957 г. о.з. генерал Христо Мархолев е избран за народен 

представител в ІІІ-тото Народно събрание и също така за член на Законодателната 
комисия, ОНД „Мухльо“ е закрито.

О.з. генерал Христо Стойков

140. Атестация–характеристика от ген. Петър Вранчев за ген.-лейтенант Христо Стой-
ков, София, 9 март 1947 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 54-55
 Кратки биографични данни, информация за военната му кариера и моменти от издател-

ската му дейност в сп. „Бразда”. Отбелязва се, че има широка обща култура, отличава се 
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с голяма работоспособност и упоритост в работата. Добър публицист, който изучава 
марксизъм и комунистическа книжнина. Предан член на партията и ще продължава да 
служи на нейното дело.

141. Изложение до отдел Кадри при ЦК на БКП във връзка с ген. Христо Стойков, София, 
4 февруари 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 373, л. 166
 Във връзка с провежданата чистка в БКП се отчита, че като бивш военен не е добре ген. 

Христо Стойков да е член на партията.

142. Постановление за откриване на активна агентурна разработка „Смок”, водена на 
о.з. ген. Христо Стойков, София, 19 юни 1951 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 373, л. 110-113 
 Изтъквайки миналата дейност на ген. Христо Стойков и това, че продължава да бъде 

прикрит враг на властта, се открива активна разработка по направление разкриване на 
неговата вражеска и евентуално шпионска дейност, за което е съставен план.



Из
 а

рх
ив

ит
е 

на
 Д

С

38

I. The changes in Army after 9 September 1944 – the main documentsІ

1. Ordinance of the Minister of War, Sofia 20 September, 1944 
 АКРДОПБГДСРСБНА - Р, ф. 2, а.е. 7747, л. 49-51
 The following commissions are ordered to be established to the division areas. All chiefs areto find 

and retain military ranks that last or current activity contributed to the precarious faith in the 
command of the army. The arrested persons should be divided into groups: for court; fordismissal; 
for movement to another part; release and return to the same part. Is informed that the appointment 
of an assistant – commanders who will be with political education are ensuing. The issue of the 
Bulgarian flag is also concerned, prohibiting placing it on another flag than Bulgarian. 

2. Ordinance of the Minister of War, Sofia, 13 October 1944
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а.е. 13, л. 69
 With regard to the enhancement of the work of investigative commissions for the searching of 

guilty military ranks the establishment of one or two committees in the same divisional area is 
foreseen. Police investigations of the guilty military ranks are to be made and submitted to the 
People‘s accuser in the area. 

3. A letter of the Minister of War, General – Lieutenant Damyan Velchev and the commander 
of the People’s Liberation and Rebel Army troops, General – Major B. Ivanov with regard 
to the formation of guard companies and voluntary companies, Sofia, 21 October 1944. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 67-68 
 With this letter, the Minister of War gave an order to each infantry regiment to form a Guards 

regiment of former guerrillas and military groups. According to the order of Lieutenant D. 
VELCHEV the guard companies are placed in full command of the unit commander, but retain 
their overbearing structure. 

4. Information about the arrested persons for investigation in the divisional area ranks, 
Sofia, October 1944.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 13, л. 2
 The officers’ ranks and the number of the arrested are listed in a table. 

5. Ordinance of the Minister of War, Sofia, 18 November 1944
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп.А25, а. е. 3, т. 3, л. 2
 The ordinance of the Minister of War Lieutenant Damian Velchev aims at eliminating the arrest 

and kidnapping by any reason of military-officers, NCOs and soldiers being at the front or back 
from the front. Officers are allowed to resist with arms the attempts to be arrested. 

6. Report of Lieutenant – Colonel Al. Pochinkov, head of Intelligence service 2 to the 
headquarters of  the People’s Liberation and Rebel Army troops regarding the protection 
of fascist officers, [Sofia, after 19 November 1944]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 60-60 гръб 
 In the report to the people‘s accusers to the Ministry of War Colonel Pochinkov found numerous 

cases in which the leadership of the Ministry of the army patronizes former and active officers 
charged with crimes against the people. 

7. Copy of the fourth Decree of the Council of Ministers worked out at its meeting on 23 
November 1944, Sofia, 25 November 1944. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 11, л. 401-402
 It is agreed that all officers, non-commissioned officers and soldiers of the army and the current 

List of documents with annotations
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troops and the reserve that are charged with committing offenses and are subject to trial by the 
People‘s Court to be able to be send in troops taking part in the war. Those who show diligence, 
wounded and awarded a medal for bravery to be presumed innocent. Others who only take part 
and are well-behaved, diligent and assiduous are punishable by a minimum penalty. It is envisaged 
that the prosecution take place after participation in the war, and where such one exists, it should be 
discontinued. The right to determine which of them can benefit from this has the the Minister of War.  

8. Radiogram to the regional heads with a copy to the People’s accusers and the Chief of the 
Militia, [Sofia, after 1 December 1944]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.1, а. е. 39, л.1
 It is announced that the fourth Decree of the Council of Ministers dated 23 November 1944 is 

cancelled and the release of officers to not be allowed. 

9. Protest resolution in connection with the fourth Decree of the Council of Ministers dated 
23 November 1944 [Elena municipality], 10 December 1944.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп.1, а. е. 39, л. 46
 Immediate replacement of the old officers with valiant guerrillas is required; urgent and 

immediate measures to be taken strengthen the situation in the country.  

10. Declaration from the People’s Anti-fascist officers’ corps to Fatherland Front, Б.м., 
[December 1944]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 58-61 
 The declaration represents an attempt strong support to be given on behalf of the officers’ corps 

to the Fatherland Front with regard to the events after 9 September 1944 and the policy of the 
government. As a major weakness is considered the incomplete purge in the ministries and the 
fact that many defendants fail to avoid the criminal convictions of the People‘s Court. 

11. Circular letter of the Ministry of Justice, Sofia, 20 January 1945.  
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 11, л. 166
 It was announced to the people’s accusers in the country that up to 1st February 1945 they can 

be brought to justice officers from the army. 

12. Report about the necessity a separate commander mechanism to be established of 
the guard units – assistant commanders. This commander apparatus is foreseen to be 
subordinate to the senior military command, Б.м., [before February 1945]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 6, л. 69-71 
 he paper justifies the need to build a new command staff in the face of the assistant commanders. 

Their main task is to strengthen the new army in the process of shaping its political and its 
military-political education properly. 

13. Instructions for the tasks of the assistant commanders in the army Б. м., [before February 
1945 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М,ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 72-73 
 The Instruction outlines the main directions in the work of the assistant commanders in the 

army. The accent of the so formulated tasks of them is placed on the political, cultural and 
educational work among the officers. According to this instructionthe assistant commanders are 
primarily responsible for the moral and political condition of the army.

14. Report on the state of, spirit and discipline in I Bulgarian Army and the measures that 
has to be taken, [Sofia, Before June 1945]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 4, т. 2, л. 83-86 
 For successful completion of the task of I-st Army in the war against Germany it is necessary 

that it is in good state, for which measures are planed to be taken to provides for the morale and 
discipline. 
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15. Letter to the Minister of Interior Anton Yugov, Pazardzhik, 6 July 1945.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 147, л. 39
 It announces the execution of the sentence of a sentenced by the People’s Court officer.  

16. Reply to a letter of the Ministry of Interior, Sofia, 17 July 1945.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 147, л. 40 
 In connection with the execution of the sentences handed down by the People‘s Court of the 

officers who participated in the war. 

17. Report from Al. Pochinkov, head of Intelligence service 2 regarding the organization of 
the activities of the internal intelligence in the army, [Sofia, after 2 February 1946]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 6, л. 42
 The document presents the internal structure of military intelligence at the headquarters of the 

army with information about the organization and personnel in sections. The report draws 
attention to poor training and poor performance of the chief commanders, and the fact that 
during the first half of 1945 the work of Intelligence service 2 was almost exclusively in the 
service of the People‘s Court. 

18. Report to the Head of division 50200 regarding the sabotage of the work of the Military 
Intelligence, Sofia, 23 March 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 3, л. 1-1 гръб 
 The document provides the opportunity the effects of the decision taken by the political leadership 

of the army chief commanders decision not to give any indication of the intelligence bodies of 
army headquarters.to be monitored.  

19. Agent’s report from „Rilski”, Sofia, 5 April 1946.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 273, л. 13 
 Report on the meeting of the 49th class of the Military of people’s military school, attended by 

Damian Velchev and Krum Doctor. Some of the conversations are led with regard to then the 
assistant commanders and material status of officers. 

20. Report from an operational worker – inspector at division ‘A’, Sofia, 23 April 1946 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 1-2
 It reports on the status of the Sofia garrison, the attitude of the officers to the events of at the Fatherland 

Front, the discipline, the political and educational readiness and the party events in the army. 

21. Information from the headquarters of the troops for the investigation of the detected 
conspiracy in Yambol garrison, [Sofia, after 26 June 1946]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 325, л. 1-3
 It refers to the military organization of opponents of the Fatherland Front in the garrison, whose 

goal is a coup to disable the party of the left and strongly take the  power. 

22. Report on the implementation of the tasks assigned to the troops by the first congress of 
the Fatherland Front, held in March 1945, Б. м., [after 2 July 1946]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3, т. 3, л. 113-118 
 A review of the state of the army was made at the beginning of 1945, and the reached at the time 

of the people‘s power to eradicate officers conspiratorial organizations and the performance of 
ad hoc committees to cleanse the army of the royal officers. 

23. Report on the condition in the command and political servicemen in the army to 1 June 
1946, Б. м., [after 2 July 1946]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 4, л. 73-75 
 The report analyzes the influence of the officers on the changes that happened in the army after 

September 9, 1944; attempts the turmoil in the royal army to be saved by officers. Attention is 
drawn to the attempts to restrict the activities of the officers on political education.
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24. Radiogram to the Directorate of the People’s Militia, Varna, 15 August 1946.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 97, л. 25
 It is reported that in relation to the  purge in the army officers were arrested. 

25. Report from an operational worker for the work executed with regard to the military activities 
in Sofia and the countryside from 1 January to 15 August 1946, Sofia, 20 August 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 39-41
 Information available about informants in the army, data on their number and established agents 

network. On the basis of the information they were given a number of officers were proposed for dismissal. 

26. Report on the conspiracy organizations in the Military Alliance and the Organization of the 
neutral officers – regarding the confessions and the self-critique of some of their members 
during the investigation in the Intelligence Department, Sofia, 4 November 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 3, л. 3-4 
 In his report, Major General P. Vranchev - Head of Intelligence department to Troops Headquarters 

highlights the fact that the majority of the arrested officers who are members of organizations 
Military Alliance and Organization of the neutral officers made a full confession. Stressing the fact 
that this is one of the most well-prepared staff officers, Major General P. Vranchev appealed to 
clemency and pardon some of these officers. 

27. Report on the army, Sofia, 10 May 1947.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 1, л. 55 
 The more corrupts influence among officers is noted, which is conducted in an organized manner, 

and is expressed in instilling uncertainty in strengthening hatred to the assistant - commanders in 
leaving the service. Everything possible is done to trouble the young officers in the operation. 

28. Report on the possible pardon in future of sentenced officers in the process against the 
‘Military Alliance’, Sofia, 25 October 1947.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 7, л. 45-48 
 A group of officers is reported of being were convicted in the case against the military alliance, given 

the proposal to be wholly or partially pardoned. 

29. Report on the bookshop ‘Alma Mater’, Sofia, 18 December 1947. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2, т. 1, л. 11-14 
 There is information that the bookshop is a meeting place for officers of various ranks, where they 

hold talks with the owner of the bookstore, who is General Popov brother. 

30. Report of the inspector at division 57800 to the Ministry of National Defense, Sofia, 1947.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 61-64 
 It is based on personal impressions about the trials of officers‘ conspiracies. It is believed that the 

idea of a revolution matures in almost all the old officers. It is also mentioned that the military 
conspiracies and related civilian leaders of the opposition is a great success for Intelligence squad, 
recognizing that this is an attack on the periphery rather than the center. The existence of such a 
center is associated with the names of the generals Damian Velchev, Kiril Stanchev, Krum Lekarski, 
Hristo Stoykov, Stoyan Trendafilov, Todor Toshev and other opposition leaders. 

31. Report from the Chief of  division 57800 – Activity of the Intelligence squad, [Sofia, after 
April 1948]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 67, л. 3-7
 Information is provided about the purge in the army and in particular in the Intelligence squad. The 

time from 1945 to July-August 1946 is defined as the worst period in the development of the army 
after September 9, 1944 noted that the greatest purge in the army was made almost only of political 
officers and former guerrillas as well as with the active support of the Party organizations and State 
Security. The role of Intelligence squad in this work is defined as technical - to sort and present lists 
of the committee. 
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32. Reference about the unification of division „Б” and Intelligence squad 3, Sofia, 29 May 1948.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 787, л. 1-3 
 It is a report on the first year of the unification of the two divisions. Attention is drawn to the fact 

that very few agents and human potential came from Intelligence squad 3.   

33. Decision of the Political Bureau of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party, Sofia, 7 June 1948.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 50 
 A commission is set up to clarify the actions of General Vranchev as a chief of the Intelligence squad 

with the agents „X-11“ and come up with concrete proposals and conclusions. 

34. Report from the Minister of Interior to the Prime Minister, Sofia, [28 June 1948]
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 752, л. 1-5 
 It refers to the transfer amounts, securities and real estate of the former liquidated unions of Reserve 

Officers, soldiers from the front and reserve sergeants in favor of the state. 

35. Report on the activity of the Intelligence squad after 9 September 1944, Sofia, June 1948.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1а, т. 2, л. 53-54 
 It gives information about the cadres in the squad. It is noted that upon his release from the 

Intelligence squad General Vranchev does not give any agents. 

36. Report from the Head of State Security to Anton Yugov and the Political Bureau to the 
Central Committee of the Bulgarian Communist Party, Sofia, 1948.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 787, л. 4-6
 It treats the relationship between State Security and the Intelligence squad and in particular Gen. 

Vranchev arising about the agents ‚X 11‘. 

37. Statement of Peter Vranchev about the mischievous intervention of State Security in the 
course of the investigations of the military conspiracies and the executed from State Security 
preliminary harmful arrests, Sofia, 18 August 1949.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 4, л. 126-129 
 It describes the cases of arrests carried out by the State Security without any coordination with 

the Intelligence squad, which arrests are rude, inconsistent and mischievous. They applied severe 
blow to the intelligence system and plan of the Intelligence squat. Examples are given of the various 
garrisons in the country. The case of oppositionist Peter Koev and Colonel Marco Ivanov is described. 

38. Minutes „А” No. 45 of the Political Bureau to the Central Committee of the Bulgarian 
Communist Party, 16 March 1950.

 ЦДА, ф. 1Б, оп. 6, а. е. 752, л. 1-4
 A decision is taken for the adoption of a decree on the state, the education and training of the army; 

release by the Central Committee of Ivan Kinov and Bojan Balgaranov for poor performance in the 
army. 

39. Letter from the Ministry of National Defense to the Ministry of Interior and the Council of 
Ministers, Sofia, 14 October, 1950. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1260, л. 92
 It notifies of the forthcoming review of Reserve Officers, the purpose of which is to bring them into 

prominence and to be entered for being reported for the clarification of their political position. State 
Security is required to assist the heads of the military commands. 

40. Ordinance No. 5531 dated 20 March 1951 of the Ministry of Interior, Sofia, 30 March 1951. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 63 (Мх), л. 40-41 
 It refers to the taking of decisive measures on detecting and making operational report all former 

officers of the tsarist army, fired by the People‘s Army in the purge and placed in reserve. The 
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participants in the illegal organizations Tsar Krum, Neutral Officer and Military Alliance to be 
taken to an active agents development. To be taken to active development all former officers who 
had relations with the capitalist countries. Special attention should be given to those who maintain 
relations with soldiers in the People‘s Army. 

41. Report from the Chief of III Directorate of State Security to the Minister of Interior, Sofia, 
28 April 1951. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 128, л. 1-2
 In connection with an ordinance it is reported on the number of the developed officers in the 

people’s army, their political affiliation and place of service. 

42. Report on the agents and operational activity at Intelligence Directorate – Ministry of 
National Defense, [Sofia, after February 1952]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 158, л. 3-3гръб
 It describes the structure of the Intelligence Directorate before 9 September 1944 and the 

implemented reforms in 1947 and onwards. 

43. Report on the state of the agents and operational activity with regard to ‘former officers’ to 
10 March 1952, Sofia, 13 March 1952. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 910, л. 1-7
 It provides information about the number of officers dismissed after 9 September 1944 and their 

concentration in the country and those identified as enemies included in the operative account; 
data revealed about the important illegal organizations - Military Union; Neutral Officer and Tsar 
Krum; Facts about the developments and conducted investigations and other events. 

44. Report on the drawbacks in the state of the People’s army, [Sofia], 24 July 1952 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 2305, л. 1-10
 The alarming situation and poor results in different kinds of troops are reported. Lapses in the 

defense of the country and weaknesses in the accountability and the keeping of secret documents 
and ammunition, the cases of thefts of weapons and damage to equipment are also described. 
The report informs about the weak military discipline and the most common forms of subversive 
activity. All this is related to the the low level of the political and educational work. 

45. The acts of the enemy in the People’s army, Sofia, 23 September 1952.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 5, а. е. 13, л. 8-11
 Information is provided with regard to the escape and desertion in the National Army, which is 

attributed to inadequate political and educational work and the poor discipline; some perversions 
in disciplinary practice on a local level are also described.  

46. Reference on the disclosed Secret Associates of the police and the Intelligence squad 
addressed to the headquarters of the Tsarist Army and special messages sent to the Central 
Committee of the Bulgarian Communist Party by division „П” and department II from 
1951 to 1953, Sofia, 14 October 1953.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 18, оп. 1, а. е. 68, л. 1-3 
 Information is provided about the number of the disclosed, sentenced and investigated persons, 

detected as agents of the tsarist police. 

47. Reference on the development of the Bulgarian People’s Army after 9 September 1944, 
Sofia, 20 May 1954.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 198, л. 1-4
 Information is provided about the establishment of assistan-commander institute in the Army; 

establishment of Troops Organization of the Fatherland Front (ВООФ) replaced by party 
organizations. Data about the establishment of the Military Alliance, Neutral Officer, Tsar Krum, etc 
.; information about intelligence and counterintelligence work in the army. It mentions also the purge 
of officers and the conducting of political events for all personnel and rearmament of the army. 
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48. Report on the concentration of the inappropriate and old officers in the parts, servicing 
the division, [Plovdiv], 29 September 1954.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 209, л. 1-4
 The brief information about officers who caught the attention of State Security and the positions 

they occupy. 

49. Reference on the enemy activity in the tsarist officers’ corps and the agents and operational 
activities of State Security in their fight to it, Sofia, 26 May 1955.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1260, л. 11-19
 Information is given on the status of work on the contingent; examples are given of typical 

enemy events; it is noted that among the officers‘ corps there are a few patriots who 
appreciate the policy of the party. The working under the tsarist officers is estimated as 
unsatisfactory, and as the reason for it is highlighted the underestimation of the danger 
that the officers are. 

50. Plan for the enhancement of the agents and operational activities on the main traitors to 
the homeland – former tsarist officers, Sofia, April 1957.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1, а. е. 529, л. 1-12 
 The plan envisages an active development of the most important traitors to the Motherland, 

in order to find out know their intentions and actions directed against the country. Activities 
are envisaged with the main goal of decomposition and compromising the traitors of the 
motherland. 

51. Report on the interaction with Directorate III – State Security, mainly on the tsarist 
officers of division IV, Directorate V – State Security, Sofia, 29 September 1959.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 2-3 
 It is envisaged under „tsarist officers“ the provision of documents and preparation of joint plans 

to work with the agents.  

52. Letter to the Chief of Directorate V – State Security, Varna (Stalin*), 29 September 1959.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 4-5 
 A proposal is made for mutual work of Directorate III, the regional directorates of the Ministry 

of Interior.  

53. Report on the interaction which was established by division I with Directorate III – State 
Security in their mutual work regarding the old officers, [Sofia], 15 October 1959.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 9-10 
 With regard to the interaction some task of the work are outlined.  

54. Reference on the developments by the encirclement and the work on tsarist officers from 
the divisions of Air Defense and the Air Force, [Sofia], 11 November 1959.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 3, а. е. 390, л. 15-18 
 Information is given on the number of former officers living in Sofia who served in the air and 

anti-aircraft units. It is also noted that working on them so far has the necessary height. 

* The present city Varna, bore the name Stalin from от 1949 to 1956.
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 II. Intelligence and operational work regarding the officers in the regional 
directorates of the Ministry of Interior

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Blagoevgrad

55. List of the former fascist officers taken to operational and list review and the events foreseen 
with regard to the latter, Б. м., [1950 г.]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а.е. 213(Бл), т. 1, л. 28-29
 The concentration of former tsarist officers in districts is reviewed. For most of them it is 

reported that no officers are intercepted in illegal organizations such as Tsar Krum, Neutral 
Officer and others. 

56. Letter to the Head of State Security – Blagoevgrad regarding non-implementation of 
Ordinance 5531 dated 30 March 1951, Sofia, 3 July 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 (Бл), т. 1, л. 31
 The head of department „Fascist organizations and former people“ to State Security puts  in the 

shortest possible terms the implementation of Ordinance No 5531 of the Minister of Interior 
with regard to the dismissed officers. It also ordered the immediate preparation of reports for all 
officers fired

57. Letter to the Head of State Security – Blagoevgrad in connection with the implementation 
of part of the events under Ordinance No. 5531 dated 30 March 1951, Sofia 16 July 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 (Бл), т. 1, л. 32
 In connection with the work under the dismissed officers the Head of department „Fascist 

organizations and former people“ in State Security, reminds in the conduct of the investigation of 
detained royal officers to concentrate on establishing their relations with the capitalist countries. 

58. Report on the state of the agents and political work regarding former officers in division of 
State Security – Razlog for the period from 1 April to 30 July 1951, Razlog, 28 July 1951. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 2, а. е. 63 (Бл), т. 1, л. 1
 It was concluded that work under the former officer is not at the level as in division State Security 

in Razlog they do not have quality agents, to ensure the work in this division. For the tasks under 
„Tsarist officers“ agents from other divisions are used, which in most cases is not appropriate. 

59. Letter to the regional chief of the Ministry of Interior – Blagoevgard, Sofia, 14 October, 
1952.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 213 (Бл), т. 1, л. 41 
 It is required that reports are sent on time to all active development leading to under „tsarist 

officers, policemen, fascist organizations and ex people.“ 

60. Reference about the state of the work of the former tsarist officers in the region of 
Blagoevgrad, Blagoevgrad, 8 October 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 2-3 
 Statement about the contingent of tsarist officers informed that there is no evidence of organized 

hostile activity and concentration in offices and activities, as well as links to active office.

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Bourgas

61. Inventory - information about the members, movable and immovable property, deposits 
and securities of the reserve NCOs organization ‘Captain I rank D. Dobrev’ - Sozopol, 31 
December 1944.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 19, оп. 1, а. е. 27 (Бс), л. 2 unnumbered pages
 In the inventory all assets owned by the organization are listed. For some of them mentioned and 

what is their fate – whom they are betrayed to and where they are kept. 
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62. Copy of circular letter to the district chiefs of the People’s Militia in the country, Sofa, 31 
December 1945. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 19, оп. 1, а. е. 27 (Бс), л. 1 unnumbered page
 It is immediately ordered an inventory to be made of the movable and immovable property of 

the broke up companies of reserve officers on reserve, reserve NCOs and soldiers from the front.

63. Reference about the state of the agents and operational activities related to the tsarist 
officers зin the region of Bourgas to 1 October 1958, Bourgas, 7 October 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 5-10 
 It is noted that the tsarist officers represent a serious force for development and monitoring 

and the admission of many of them on leadership positions in organizations and institutions is 
reported as a mistake. The main form of opposition from their side is the enemy agitation and 
propaganda. It contains data from the operational reporting and social situation of the tsarist 
officers.  

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Varna

64. Reference about the work related to the tsarist officers in the region of Varna in 1958, 
Varna, 25 September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 20-24 
 Considering the analysis of the submitted material it can be concluded that at present there is 

no evidence for the formation of separate groups of officers to fight against the people‘s power. 
There is no evidence that relationships are maintained with leaders and members of the former 
opposition parties. It is noted that as far as there are meetings between the former tsarist officers, 
they gather for a treat or a game of cards.  

Regional Directorate to the Ministry of Interior – Velico Tarnovo

65. Reference about the state of the agents and operational activities with regard to the tsarist 
officers in the region of Velico Tarnovo, Velico Tarnovo, 29 September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 71-74 
 It can be ascertained from the obtained data and materials on the activities of the tsarist officers 

that some of them are still on the enemy positions, and among others there is some hesitation. 
It is noted that there is no evidence of the existence of organizations between the tsarist officers, 
relations traitors to the Motherland and members of the former opposition parties. Information 
on the operational report.

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Vidin 

66. Letter to the Deputy Head of State Security, Captain R. Avramov to the deputy chief 
constable of the Ministry of Interior – Kula, Vratsa, 19 May 1953.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а.е. 176 (Вд), л. 1
 In connection with the work on the developments it is necessary to identify and make a list of 

all statements tsarist officers to prepare reports for each of them to determine which ones liaise 
with representatives of the capitalist countries and others. 

67. Letter to the chief constable of the Ministry of Interior – Kula in connection with the 
work on the ‘tsarist officers’, Vratsa, 29 May 1954. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а.е. 176 (Вд), л. 11
 It is insisted on behalf of the Ministry of Interior on the taking of vigorous measures to 

strengthen and ensure the monitoring of agents on the former General staff officers. It is 
ordered a reference to be made to each one of them with any indication of what the report 
is kept. 
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68. Proposal regarding the taking of the officer rank from reserve officers form the region of 
the village of Gradets, Vidin region, Vratsa, 14 October 1954. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а.е. 497 (Вд), т. 3, л. 35-36гръб
 Proposals for the taking of the officers ranks of the persons mentioned in the list are based 

mainly on reports about the agents who made hostile statements against the government, their 
relatives are religious or traitors to the homeland. 

69. Letter to the district constables of the Ministry of Interior in the region with a 
questionnaire list attached for the preparation of informational notes regarding the 
‘tsarist officers’, [Vidin], 24 May 1955.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9,оп. 1, а. е. 176 (Вд), л. 16-18
 The questionnaire deals in details with all aspects related to the issues of a military career, daily, 

enemy activity, relations with traitors of homeland and others, the answers to which should be 
included in reports prepared for each of the tsarist officers. 

70. Reference about the hostile activity of the tsarist officers in the region of Kula, Kula, 30 
May 1955. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 9, оп. 1, а. е. 176 (Вд), л. 20-22
 A number of the tsarist officers is given, their workplace and concise information for those who 

have joined the Fatherland Front. It is pointed out how many of the established tsarist officers 
are lead in LAR and which representatives of the contingent does not have any data for the 
enemy activity. 

71. Reference about the state of the agents and operational activities regarding ‘tsarist 
officers’ and their concentration in the region, Vratsa, 28 January 1958.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 8 unnumbered pages
 The information on contingent regarding „tsarist officers“ is broken down and presented by 

regions, by the number of identified persons, those who are accounted for and those for whom 
agents is provided in order to improve the work on the line and then finalize the contingent the 
implementation of certain events is foreseen. 

72. Reference about the state of the agents and operational activities regarding ‘tsarist 
officers’ in Belgradchik region, Belogradchik, 18 September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 5 unnumbered pages
 It is evident from the executed agents and operational activities in the region that there are 

distinct separate groups of contingents do not exercise hostile activities. As a weakness is 
considered the lack of reports about all persons taken on record by the contingent. 

73. Letter to the chief constable of the Ministry of Interior – Belogradchik, Vidin, 10 January 
1959. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10, оп. 1, а.е. 119 (Вд), 2 unnumbered pages
 At a meeting held in the region of the deputy chief constables of the Ministry of Interior 

a number of actionswere identified to address the weaknesses in the work regarding the 
tsarist officers. The report emphasizes the need to make a distinction and in the references 
to enter data only for officers who have completed military school not later than September 
9, 1944.  

74. Survey about the state of the agents and operational activities regarding ‘tsarist officers’ 
in the region of Vifdin, Vidin, 5 November 1959.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 7, оп. 1, а. е. 498 (Вд), л. 41-48
 At the beginning of the document, a short historical reference is made to the origin, nature, 

activities, and status of the contingent as a whole. A review of the contingent areas follows. In 
order to improve the work under the former tsarist officers will be provided for a number of 
intelligence and operational activities. 
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Regional Directorate to the Ministry of Interior - Vratsa

75. Reference about the state of the activities regarding former tsarist officers, Sofia, 29 
September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 1001 (Вр), л. 123-125
 The main weakness in the work with the tsarist officers is linked to recruit agents from 

their circles, so in this respect agents from other lines are used. Hostile action of the tsarist 
officers, according to the data in the report is only expressed by made more rhetoric 
statements. 

76. Reference regarding the state of the agents and operational activities regarding the tsarist 
officers in the region of Vratsa, Vratsa, 2 October 1958

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 25-32 
 From the data obtained and the materials about the tsarist officers it can be concluded that no 

separate groups are found to develop joint enemy activity. It is noted that some tsarist officers 
liaise with traitors to the Motherland and members of the former opposition. Data is exported 
concerning the positions of employment of former officers and includes information about the 
operating report. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Kardzhali 

77. Letter to the chief constable of the Ministry of Interior – Kardzhali region in connection 
with the findings made at the meeting of the Commission of the military offices held at 
the end of 1954, Kardzhali, 6 June 1955.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 2, а. е. 2, т. 5, (Кж), л. 1-1 гръб
 The main problem that concerned the members of the convened at the end of the 1954 

Commission of the military offices is the need to definitively establish the number of the tsarist 
officers. The confusion in the reporting of the former tsarist officers comes from different data 
about the actual number, since it includes all reserve officers. Therefore, no distinction is made 
between reserve the formers tsarist officers which allows conclusions to be made about the 
enemy activity among the former tsarist officers according to Reserve Officers. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior – Kustendil  

78. Reference regarding the tsarist officers in the region of Kustendil, [Б.д.]
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 1в, а. е. 10, (Кн), л. 67-69
 Evaluation is made of tsarist officers in the region. Their enemy activity is mainly reflected in 

the comments the international situation. The document contains mainly statements of some of 
the officers, objects of observation. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Montana

79. Circular letter to the regional and chief constables of the people’s militia in the country, 
Sofia, 29 June 1946. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 102
 Dismissed officers are prohibited from leaving the country. 

80. To all regional Chiefs of the Ministry of Interior, Sofia, 16 September 1954. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 145-147
 It is planned in the Health Department to be conducted a thorough examination of all reserve 

officers, sergeants and soldiers. The aim is each officer to be examined and according to his 
political and business skills the appropriate military reporting specialty (BOC)to be determined. 
According to the new military reporting specialty, if it is necessary a pre-preparation has to be 
performed. 
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81. Reference about the course of the work of the commission on the examination of the reserve 
officers in Mihailograd region, Mihailovgrad*, 10 December 1954.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 8, оп. 1а, а. е. 10 (Мх), л. 13
 Information is provided about the participation of operational worker on behalf of State Security 

in the Commission, who gave opinions on proposals to change the military reporting specialty, 
which were adopted and enacted. It is noted that the changes in the military reporting specialty 
are made by  State Security fellows.  

82. Information about the state of activities regarding the ‘tsarist officers’ to division State 
Security [Mihailovgrad, after 19 May 1955]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, -ф. 8, оп. 1а, а. е. 11 (Мх), л. 84-85
 Information is given about the number of tsarist officers and the more characteristic moments in 

their behavior and hostile activity carried out by them. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Pleven

83. Accounting report regarding ‘tsarist officers’ for the region of Pleven for 1954, Pleven, 29 
December 1954.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 3, оп. 1, а. е. 155-156, т. 2 (Пл), л. 7-10
 Data is provided on the number of persons from the contingent, about their social origin and the 

number of those sanctioned by of People‘s Power. Information is given also on the operational 
report and the identified tasks for next year. 

84. Accounting report about the state of the agents and operational activity regarding the 
‘tsarist officers’ in 1957 at the city directorate of the Ministry of Interior – Pleven, 26 
December 1957. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 29 (Пл), л. 1-6
 It contains information about the operating environment, where the enemy activity contingent is 

mentioned, which is characterized by comments and statements on the international and domestic 
situation. There is data from the operational report on the cases and conclusions. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior – Plovdiv 

85. Reference about the agents and operational activities regarding the tsarist officers in 
Plovdiv region, Plovdiv, 29 September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 47-51 
 It was found that on basis of the available data it is evident that the tsarist officers do not conduct 

organized enemy activity, to the extent it exists, and these are comments on the domestic and 
international events. They do not maintain relationships with existing officers and traitors to 
the Motherland, and the meetings with former opposition parties are not regular. There is no 
concentration of objects in institutions and enterprises. There is information about the operating 
report and the weaknesses that allowed in the work. 

86. Accounting report on the executed agents and operational activities of division State 
Security to the regional directorate to the Ministry of Interior – Plovdiv regarding the 
former tsarist officers in 1959, Plovdiv, 25 December 1959.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 16, а. е. 66, т. 2(Пд), 3 неномерирани листа
 Describing the operational situation it is found that the former officers in the region has less 

influence, they lose faith in restoration and support from the Western powers. Their activity is 
expressed mostly in the comments on the domestic and the international situation. Information is 
provided on the operating report and conclusions are made. 

* The town of Montana today, in bore the name Mihailovgrad in the period 1945 – 1993.
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Regional Directorate to the Ministry of Interior - Ruse

87. Reference about the state of the agents and operational activities, the methods and forms 
of hostile activity among the tsarist officers, Ruse, 30 September 1958. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 1674, л. 53-58 
 Data from the operating report with information that there is no formed group of officers to 

conduct hostile activities. There are no established links with active officers and traitors to the 
homeland, but it was established that there were meetings with former political and opposition 
activists. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior - Sliven

88. Organization of the work of the operative officers – planning, analysis and implementation, 
Sliven, 11 June 1958.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 2, а. е. 5 (Сл), л. 1-12
 It is connected with the work of the operative officer in the military counterintelligence.  It is 

an instruction to the operative officers who need to analyze the work done on: developing and 
planning of events, working with the agents and residency, making perspective quarterly plan. 
Organizing the implementation of the plans and monthly estimate and weekly plan as well as 
the everyday events. Timely information has to be given to the management about the results 
and data with relevant statement - a proposal. 

Regional Directorate to the Ministry of Interior – Stara Zagora 

89. Information regarding the activity of the former officers in the region of Ztara Zagora, 
[Stara Zagora, after May 1955]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 828 (СтЗ), 5 unnumbered pages
 Information is given on the number, the officer ranks and the traitors to the Motherland among 

the tsarist officers. Data is given for those in prison and their workplace. In the analysis it is 
stated that a significant part of the former officers in the sector stand on enemy positions. It has 
been suggested that it may be considered more specific events to be held.  

90. Plan for the intensification of the agents and operational activities regarding the ‘tsarist 
officers’, Stara Zagora, 9 June 1955.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 828 (СтЗ), 3 неномерирани листа
 The plan sets the goals and specific activities are outlined , which come to the following: 

review of cases by providing operational report and agents compensation of the  contingent. 
Based on the plan regular references to be made with regard to the implementation of the 
tasks.  

91. Letter to the chief constables of the Ministry of Interior in the region, Stara Zagora, 7 
June 1957. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 1, а. е. 834 (СтЗ), 2 unnumbered pages 
 The former officers have been identified as one of the most dangerous enemies of the Party and 

the government and that is why several points are identified to improve the intelligence and 
operational work in the contingent. 
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III. The fate of some of the senior officers described in the documents  
of State Security 

Reserve Officer Major General Asen Krastev Ivkov

92. Reference about Major General Asen Krastev, Sofia, 4 April 1951 
 АКРДОПБГДСРСБНА –М, ИФ 5, оп. 2, а.е. 1621, л. 1-2
 The report contains a brief biography of the major General Krastev focusing on his military career. 

93. Decree for taking preliminary development of Major General Asen Krastev, Sofia, 5 May 
1955.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 246, л. 1-2
 The decree of taking general Krastev for a preliminary development is dictated to clarify its 

relations with Boris Dimitrov - a former chief constable of Sofia. 

Reserve Officer General Atanas Vatev

94. Plan for the development of Reserve Officer General Atanas Vatev, Sofia, 20 July 1953.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 563, л. 45-45гръб
 Upon the reported group agents development ‘AMERICANS’ run a number of persons that work 

for the US intelligence, one of these objects is Reserve Officer General Atanas Vatev to work on 
that transmission. 

95. Conclusion on the development of Reserve Officer General Atanas Vatev, an object of the 
group agents’ development ‘Americans’, Sofia, 19 April 1954.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 563, л. 2-3 
 Given the fact that GAR „Americans“ was abolished and that employees worked on it are not 

successful in the development of the site, General Vatev is taken on observational case under the 
„dismissed officers.“ 

Reserve Officer General Vassil Balarev

96. Decree for the opening of accounting report, Svoge, 5 October 1956. 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 247, л. 2-2 гръб
 The decree was issued in connection with the need to be taken on primary report on the accounting 

case on Accountable case as a person in progress under „tsarist officers.“ 

97. Plan about the holding of agents’ operational events on the Operational Observation case 
18688, Svoge, 5 March 1958.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 247, л. 68-69
 The plan contains a number of intelligence and operational activities, the realization of which is 

planned to clarify what kind of enemy activity is developed by the object. 

98. Plan on Operational Observation Case – entered about the person Vassil Balarev, Svoge, 26 
May 1960.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а. е. 247, л. 124-125
 General Vassil Balarev has brought operational observational case in this connection that he is 

Reserve Officer.general at the tsarist army. In order to clarifythe enemy activity General V.Balarev 
prepared and plan for the realization of the group events, the results of which will depend on the 
line at which the work will be done in the future on the object. 

99. Proposal about the withdrawer in archive of the Operational Observation Case - 18688, 
entered about the person Vassil Balarev, Sofia, 9 January 1961.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 1, а.е. 247, л. 130-131
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 The results from the work of agents in development show that the object does not develop hostile 
activity. Due to the fact that hostile elements are kept isolated from him and because the subject 
is elderly, the Operational Observation Case -registered on C. Balarev is remove from the 
archive. 

Reserve Officer General Vladimir Stoichev

100. Report from the Chief of the Bulgarian Army I General Lieutenant Vladimir Stoichev to 
the Minister of War, Sofia, May 1945.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 938, л. 14-16
 It refers to the consideration of the merits of the ranks in I-st Bulgarian army, who have taken took 

part in the march against Germany. It was proposed the military men ranks to not be detained in 
custody, regaining new residence, placed in employment, educational and other hostels or camps 
fired from government or public service. To be repealed the imposed to June 1, 1945 penalties for 
criminal acts performed; ranks as the composition of the I-st Bulgarian army who participated in 
the march to Germany to be awarded the right to wear the badge of the Army.  

101. Attestation – characterization by General Peter Vranchev for General Lieutenant 
Vladimir Stoichev, [Sofia], 31 July 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 78-79
 It contains brief biographical data about his military career and of the relations with RP (k). It is 

noted that it lacks conviction and political firmness and discipline.  He is defined as a great Fatherland 
Front commander because of his kindness, he benefits form too great popularity among the soldiers. 

102. Proposal about the taking of agents’ development of General Vladimir Stoichev, Sofia, 11 
June 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 937, л. 1-4 
 Taking into account the past activity of General Vladimir Stoychev in the Bulgarian army and 

the close ties with Tsar Boris III, it is proposed that foreigners and enemies of the power to be 
taken of Agents’ Development. 

Reserve Officer Colonel - General Damyan Velchev

103. Brief exposition about the meeting of the military Minister Damyan Velchev with a 
group of officers in General Krum Lekarski’s villa, Sofia, June 1946.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф.13, оп. 1, а.е.101, л. 42-46
 The meeting aims at the Defence Minister Damian Velchev to be familiar with the political 

situation in the army. Conversations between generals attending the meeting are recreated in 
details. Emphasis is placed on the purge in the army. 

104. Report from the agent „THE GERMAN” about Damyan Velchev, Sofia, 28 June 1946.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ5, оп. 3, а.е.1729, л. 70-70 гръб
 The main obstacles hindering the process of purging the army of part of the officers are 

summarized. Finally, the agent concludes that this process will be greatly facilitated after the 
withdrawal of the prerogatives available with Damian Velchev. 

105.  Decree for the opening of personal file of Damyan Velchev, [Sofia], 21 September 1948.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 272, л. 1
 The opening of personal file of Damyan Velchev is driven from his political past. 

106. A copy of the notes of Reserve Officer General Krom Lekarski referring to the tactics 
of Damyan Velchev, Б. м., 2 May 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 8, т. 6, л. 94-95 
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 Some of Damian Velchev’s traits are described, his postulates and the thought that the Communist 
Party will take control over the army terrify him and thus he makes mistakes. 

107. Decree for the announcement of a nationwide search of Damyan Velchev, Sofia, 1951.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 274, л. 1
 For active participation in several coup, and for the signed by him IV Decree of the Council of 

Ministers, Damian Velchev was announced for a nationwide search. 

108. Reference of Reserve Officer Colonel – General Damayn Velchev, Sofia, 7 June 1952 
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 274, л. 197-199
 The report contains detailed biographical data about D. Velchev, as well as interesting facts about 

his political connections and contacts in the country and beyond. 

Reserve Officer General Dimitar Airanov

109. Report about the death of General Dimitar Airanov – Head of the Air Force, Sofia, 18 May 
1953.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 2, а. е. 1087, л. 209-210
 Convicted by the People‘s Court and repeatedly pardoned General Ayranov is to be released shortly 

before one of the serial interrogation, but was found dead in his cell. 

110. Reference about Reserve Officer General Dimitar Airanov, proposed for investigation 
by order No. 658 dated 1946, Sofia 14 july 1953

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 2, а. е. 1087, л. 1-1 гръб
 Based on the fact that General Ayranov was sentenced by the People‘s Court to life imprisonment, 

Committee of the Sofia Directorate of State Security decides his family to be deported from Sofia. 

Reserve Officer General Ivan Marinov

111.  Attestation-characteristic about Reserve Officer Lieutenant - General Ivan Marinov from 
General Peter Vranchev, Sofia 30 July 1946 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 81-82 
 Parallel with the short biographical data, which were presented, related to Marinov’s military 

career, General Vranchev outlines the most significant moments in his political orientation on the 
main external and domestic issues. 

112. Plan for the conducting of agents and operational events under the subject „DIPLOMAT“ 
– Reserve General Ivan Marinov, Sofia, 3 July 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1182, л. 11-15
 In order to detect a counter-military organization that is supposed to be created and run by retired 

General Ivan Marinov, for which it is supposed that has developed a specific plan to conduct 
intelligence and operational activities. 

113. Decree for the taking of Operational Observation Case Reserve Officer General Ivan 
Marinov, and his exclusion from the group centralized development ‘Trmanovtsi’, Sofia, 1 
June 1954. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а.е. 1182, л. 144-147
 Given that the initial data about General Marinov flowing for development „TRUMANOVTSI“ is 

not confirmed, he was decided to be taken to monitoring under the „dismissed officers.“ The agents 
who worked on the site before received new tasks.

114. Conclusion for the closing of the Operational Observation Case, entered by Reserve 
Officer General Ivan Marinov, Sofia, 8 September 1960. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 1182, л. 207
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 Due to the fact that Reserve Officer General Marinov has been a  member of the Kirkovski PHC 
for several years and no enemy activity is developed and no hostile activity, the case is closed 
and the materials are submitted to section VIII of the State Security. 

Reserve Officer General Cyril Stanchev

115. Report on the decree at the disposal of the intelligence squad to the headquarters of the 
troops of Lieutenant – General Kiril Stanchev and Lieutenant – General Nikola Genchev 
in connection with the investigation on the conspiracy found under  „Military alliance”, 
Sofia, 6 September 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 7, л. 86-88
 Of detection and identification of conspiracy of the military alliance, established participation 

in the central leadership of senior officers in positions of responsibility in the army as Kiril 
Stanchev and Nikola Ganchev. Given intended to be placed in the location of the RO, which is 
in the interests of the army and security for completion of the case. 

116. Decree for the opening of sole active development of General Cyril Stanchev, Pleven, 10 
March 1952.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 1-3 
 The opening of sole agents Development „Cathy“ General Kiril Stanchev is stipulated, led under 

the former officers to establish enemy activity in prison and outside, for which a plan has been 
drawn up. 

117. Report for the Secretary of the regional prison in the town of Pazardzhik for the meetings 
of General Cyril Stanchev and his wife, Pazardzhik, 17 February 1959 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 126 
 From a presence of the visit General Kiril Stanchev it is reported about the conversation  

led, in which the General warned his wife that if she did not receive a letter from him, she has 
to look for him through the Prosecutor General of the Republic of Bulgaria, because everything 
happened. 

118.  Reference about Reserve Officer General Cyril Stanchev, Sofia, 28 may 1960.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 161, л. 182-185 
 The reference made refers to the overall activity of General Kiril Stanchev, taking into account 

that after his release from no bad acts were established. The resolution of the document reflected 
that by decision of the Political Bureau of the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party dated 4 August 1960 dismissal „harsh fascist manifestations“is set aside and left „in 
order“, which restores his pension for retirement. 

Reserve Officer General Krum Lekarski

119. Conversation between the Minister of War Damyan Velchev and General Todor Toshev, 
Sofia, [after 27 July 1946]

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 33, л. 32-33 
 General Lekarski and General Toshev in their meeting with the Minister of Defense take clear 

positions on the corruption in the army, stressing that blame of the command. They strongly 
advocate the view that the Minister can no longer command the army, and there is a need for 
someone who can be trusted by the Communists. 

120. Attestation – characteristics of General Peter Vranchev about Lieutenant – General 
Krum Lekarski, [Sofia], 31 July 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 80
 Short biographical data about his military career and of the relations with RP (k). It is noted 
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that despite the lack of strong political worldview, he is attached to the party and concerns 
with respect to it and is ready to servefor its cause. His old social environment represents 
some risk. 

121. Proposal for arrest of Reserve Officer General Krum Lekarski, Sofia, 5 April 1951.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 8, т. 5, л. 73-78
 In connection with the illegal leadership of „military alliance“ after September 9, 1944 .; 

participation in a conspiratorial group of Traicho Kostov; contacts with British intelligence and 
appearances before September 9, 1944 .; hostile acts and statements are proposed to be retained 
Krum Doctor and investigation to be conducted. 

122. Decree establishment of sole active development „Horseman“ of Reserve Officer 
General Krum Lekarski regarding the dismissed officers, Sofia, 12 April 1951. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 32, л. 1-5 
 A number of factsare highlighted from the biography of the reserve officer general Krum Doctor, 

from where it is proposed active agents development of the object to be established; Indicated are 
the collaborators of State Security having contact with him and submit a plan for intelligence 
and operational activities. 

123. Indicative conclusion of the investigation of Reserve Officer General Krum Lekarski 
under investigation case ‘Military alliance’, Sofia, 13 March 1952.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 44, л. 141-146 
 It is ruled that the investigation is to be closed and according to operational considerations 

reserve officer general Krum Lekarski should be sent in Labor correction centre for a period of 
seven years.

124. Excerpt from a report for the return of Krum Letarski to Labor correction centre 
Belene, Sofia, 16 April 1952.  

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 7, т. 3, л. 2 
 Committee to the Interior Ministry decided to incarcerate Reserve Officer General  Krum Doctor 

in Labor correction centre - Belene for a period of seven years from April 16, 1952. 

125. Reference about Reserve Officer General Krum Lekarski, Sofia, 22 May 1954.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 5, оп. 4, а. е. 30, л. 141-145 
 Biographical data and information about his military career; Indications for his work in the 

army and the military alliance, for which he was confined to the Labor Correction Centre and 
released in August 1953.  

126. A copy of report about Krum Lekarski, Б. м., б. д.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 8, т. 2, л. 18 
 It is clear that after the release of the fourth Council of Ministers decree and wish it to be 

revoked, the army is ready to make a coup and establish a new government headed by Kimon 
Georgiev. Signal for the coup to be a rally at which Damian Velchev must highlight the merits of 
Bulgarian officers. 

Reserve Officer General Peter Vranchev

127. Statement of General Peter Vranchev, former chief of the RD to the Ministry of Interior 
to V. Chervenkov, V. Kolarov, Sofia 2 June 1949. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 1, т. 4, л. 191-204]
 A detailed analysis of the Intelligence Service of the Ministry of National Defense is made, the 
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processes leading to purge the army of the king‘s officers. Without unnecessary circumlocution 
General Vranchev state his views on the occasion of the intervention of State Security in the 
work of regional structures of the  Ministry of National Defense and deliberate the destruction 
of the officers of the military intelligence. 

128. Proposal for the regime of the Peter Vranchev, who is under investigation, Sofia, 31 
August 1950.

 ДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 2а, т. 3, л. 13
 The tactics to be used in the interrogation of General Vranchev is proposed. It is also mentioned 

that in certain circumstances it is allowed his treatment to be „rude“. 

129. Reference about the investigation of Peter Vranchev, former Head of the Intelligence 
squad to the headquarters of the army, Sofia, 31 August 1950 г.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 1, л. 7-9
 The conclusion made by the Head of the State Security Investigation is that there is no direct 

evidence for the involvement of Peter Vranchev in conspiratorial organizations. However, N. 
Dvoryanov recommended the investigation against P. Vranchev continue as the Investigation 
Department believes in his hostile activity. 

130. Proposal Rusi Hristov, Minister of the Interior with regard to the disclosure of 
agents development of Peter Vranchev, former Head of the Intelligence to the Troops 
headquarters, Sofia, September 1950. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а. е. 3а, т. 4, л. 55-58
 Based on the investigation of materials incriminating General Peter Vranchev as a participant 

in a conspiratorial organization of Traicho Kostov, R. Christozov submit a proposal to the 
Politburo of the Central committee of the Bulgarian Communist Party to detect active agents of 
development P. Vranchev pseudonym „enemy“. 

Reserve Officer General Todor Toshev

131. Attestation – characteristics from General Peter Vranchev about Lieutenant - General 
Todor Toshev, [Sofia], 31 July 1946.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 77 
 Short biographical data about his military career and of the relations with RP (k). It is that he 

lacks a healthy political beliefs and worldview, but he is connected with the party, devoted to her 
work. Some risk represents the environment in which he can be occasionally found. 

132. Advice of advisory apparatus and the senior adviser at the Ministry of Interior upon the 
case ‘Military alliance’, Б. м., б. д.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 9, т. 2, л. 5-8 
 It sets the direction of work for the successful progress of the investigation, recommending 

the task group to be fitted by experienced and politically savvy investigators; to focus on 
the most important participants in the „Military Union“ and sentenced in 1947. It gives 
advice in the process of questioning to reveal practical subversion of foreign intelligence, to 
pay particular attention to the joint work of „military alliance“ „Unit“ and „Noon“ with the 
organization of Traicho Kostov. Greater control of the leadership of the Ministry of Interior 
on the investigation group. 

133. Plan for arrest and investigation of General Т. Toshev, Sofia, 25 November 1949.
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 3, т. 3, л. 1-2
 Information about the operation of his arrest and investigation, provides after arrest a chamber 

agent to be enrobed to him.  
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134. Instructions to the chamber agents of T. Toshev, Sofia, 29 May 1950 .
 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 4, т. 3 л. 116
 It is planned not to give him the opportunity to feel like a general; to avoid conversations on 

military theme, which would allow him to stand out as a prestige among his them. To be implied 
that State Security is omnipotent and sooner or later will get confessions; to be suggested that 
he is thin, pale and at night he talks unrelated things in the cell, to be held  in a tense situation, 
skillfully be engaged in conversations. 

135. Special message to Valko Chervenkov regarding: hostile activity in the army, Sofia, 4 
December 1950.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а. е. 4, т. 2, л. 56-60
 It informs about the investigating participants in antigovernment left-sect Trotskyist organization 

for which there is evidence that the goal is the seizure of power by armed force. It proceeded to 
build the enemy formation in the army. It is noted that after exposing Traicho Kostov military 
antigovernment organization suspended its activities. 

136. Plan regarding the investigation of the members of the ‘Military alliance’, Sofia, 21 June 
1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А16, а.е. 9, т. 2, л. 26-34 
 It provides for the organization of investigative work, an investigator and what he is responsible 

for, the questions to the investigated. Events related to the interrogations - to be kept ten hours a 
day, questioning of other investigative convicted and witnesses; attract new investigative agents 
and events. 

Reserve Officer General Hristo Marholev

137. Reference regarding the case „The small one“, submitted by Reserve Officer Hristo 
Marholev, Sofia, 21 December 1950.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ3, оп. 2, а. е. 544, л. 83-86 гръб
 The document provides detailed information about General  Marholev - biographical data, 

important moments of his military and political career, characteristic of his work as an MP and 
others. In order to clarify and document his hostile acts and a plan is developed and intelligence 
and operational activities performed. 

138. Reference about Reserve Officer General Hristo Marholev, an object of the case 
‘Nincompoop’ related to ‘Unit’, Sofia, 27 December 1955. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 2, а. е. 544, л. 142-144
 In thereference there is various data about the political activity of Marholev as a member of the 

Central Committee of the „Unit“ and details his military career as an active worker of „Military 
Union“. 

139. Conclusion for closing of the case ‘Nincompoop’ submitted Reserve Officer General 
Hristo Marholev, Sofia, 10 June 1959. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3,оп. 2, а. е. 544, л. 149-149 гръб
 Based on the fact that in 1957 Reserve Officer General Hristo Marholev was elected MP in the 

III-th National Assembly and also a member of the Legislative Committee, the case ‘Nincompoop’ 
is closed.

Reserve Officer General Hristo Stoikov

140. Attestation – characteristics of General Peter Vranchev about Lieutenant – General 
Hristo Stoikov, Sofia, 9 March 1947.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 10 (ТК), оп. А25, а.е. 1, т. 6, л. 54-55
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 Short biographical data about his military career and moments of publishing activity in the 
magazine „Brazda“. It is noted that there is broad general culture, distinguished by its great 
performance and perseverance in work. Good publicist who studied Marxism and communist 
literature. Loyal party member and will continue to serve its cause. 

141. Exposition to department Cadres to the Central Committee of the Bulgarian Communist 
Party in connection with General Hristo Stoikov, Sofia, 4 February 1950. 

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 373, л. 166
 In connection with the purge of the Communist Party it is recognized that as a former military 

it is not good for General Hristo Stoykovto be a member of the party.

142. Decree for the opening of an active agents’ development ‘Adder’ lead by Reserve Officer 
General Hristo Stoikov, Sofia, 19 June 1951.

 АКРДОПБГДСРСБНА – М, ИФ 3, оп. 3, а.е. 373, л. 110-113 
 Highlighting the former activity of General Hristo Stoykov and the fact that he continues to be 

disguised enemy of the authority, an active development is opened with regard to the disclosure 
of his hostile and possibly espionage activity, for which a plan is worked out.  


