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Обобщен доклад на полк. 
Чавдаров за действията на 22 
МСП в ЧССР

19 януари 1969. Обобщен доклад на полк.Чавдаров, командир на 
22 МСП за подготовката и участието на полка в потушаването на 
контрареволюцията в Чхословакия. Описание: Докладът започва 
с припомняне на събитията от 2 юли 1968 г., когато полкът е 
провел учение в Хасковски окръг. На 27 юли 1968 г. началникът 
на Щаба на ІІ-ра армия ген.майор Алексиев и зам.-министърът на 
народната отбрана ген. Добрев са вдигнали полка по тревога. 
Полкъте е тръгнал с личен състав от 78 офицери, 80 старшини и 
сержанти, 41 ст.школници и 763 войника. В същия ден се е 
изнесъл със самолети за СССР. На 21 август полкът е пренесен 
на територията на ЧССР на летища Ружине и Водоходи. Следват 
описания на дейностите по охраната на посочените летища. На 
11 септември 1968 г. полкът е изнесен от летището и се 
разполага на лагер на 2 км от него. На 22 октомври 1968 г. полкът 
получава заповед да се изнесе обратно в България. Следват 
изводи за по-нататъшната работа на полка &ndash; екипировка, 
управление, политическо поведение. ДВА, ф.24, оп.Ха, а.е.21 
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Доклад на полк. Найденов от 
ГлПУНА за "контрареволюцията 
в Чехословакия"

29 януари 1969Доклад за "Контрареволюцията в Чехословакия и 
борбата с нея" Автор на доклада е полк. Димитър Найденов, 
представител на ГлПУНА в българските части, разположени в 
ЧССР Докладът обхваща периода 15 юли-30 октомври 1968 и 
съдържа следните основни части: Подготовка и действия на 
контрареволюцията в Чехословакия Партийно-политическата 
работа за осигуряване изпълнението на военните и 
политическите задачи на операцията на Чехословакия Методи, 
форми и средства на политическа работа с населението и 
воините на ЧНА Изводи ЦВА, ф.3, оп.VI, а.е.94 
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Бойно донесение на командира 
на 22 МСП

1 октомври 1968 ПрагаБойно донесение на командира на 22 МСП, 
полк. Чавдаров. Описание: Няма промени в задачите. Заловени 
са убийците на мл.сержант Николов в гр. Млада Болеслав. На 27 
септември е завършило дознанието с редник Петър Иванов 
Димитров и той е изпратен обратно в Харманли, България. 
Искания от материален характер. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Писмо на ГЩ на БНА за 
колетните пратки

10 октомври 1968. До командира поделение 55320 Писмото е 
подписано от зам.-началника на генералния щаб ген.-лейтенант 
Добрев.. Описание: Колетните пратки до войниците в ЧССР да са 
до два килограма на месец Да не се изпращат бързо развалящи 
се продукти В писмата и колетните пратки да не се упоменава 
званието на войниците и офицерите. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Бойно донесение на командира 
на 12 МСП

12 октомври 1968 Банска БистрицаБойно донесение на 
командира на 12 МСП, полк. Генчев. Описание: Няма промени в 
задачите на полка. През нощта на 11 срещу 12 е имало стрелба 
по постовете от движещи се автомобили. Убити и ранени няма. 
Съобщава се за искания на "старите комунисти" от Зволен, които 
искат мерки за нормализирането на обстановката. Защо се дава 
информация за антисъвтеските искания, а не се дава думата на 
комунистите. Материални искания. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение на командира 
на 12 МСП

16 октомври 1968 Банска БистрицаБойно донесение на 
командира на 12 МСП, полк. Генчев Описание: Информацията е 
за времето от 12 до 16.10.1968 г. Няма промени в задачите на 
полка. На 12 след обяд е произведен изстрел от преминаваща 
кола на ЧНА. Няма убити и ранени. На 14 октомври е получена 
шифрограма за готовност полкът да бъде изведен от територията 
на ЧССР. Описан е план за излизането на полка до границата на 
собствен ход. Продължават прояви на контрареволюционна 
дейност &ndash; слухове, листовки. Обстановката се оценява 
като все още сложна. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение на командира 
на 12 МСП

19 октомври 1968 Банска БистрицаБойно донесение на 
командира на 12 МСП, полк. Генчев. Описание: Няма промени в 
задачите на полка. Полкът е съсредоточен на летище Зволен за 
предстоящо отпътуване. Дава се информация за различните 
мнения в обществото в района на Зволен. Има тенденция към 
нормализация. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 12 МСП

2 октомври 1968 Банска БистрицаБойно донесение от командира 
на 12 МСП, полк. Генчев. Описание: Няма промени в задачите на 
полка. Получена е заповед от командващия арм.ген. Павловски 
да се вземат мерки срещу репресии на граждани, които са лоялни 
към съюзническите войски. Получена е и заповед за твърди 
мерки срещу престъпни действия на военнослужещи от 
съюзническите войски. Има инцидент с нараняване по 
небрежност. Продължават лошите отношения с войници, 
сержанти и офицери от ЧНА. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Докладна записка на Д.Джуров 
до Т.Живков във връзка с 
изтеглянето на съюзническите 
войски от ЧССР

20 октомври СофияДокладна записка на Добри Джуров, министър 
на народната отбрана, до първия секретар на ЦК на БКП Тодор 
Живков за срещата на министрите отбраната на НРБ, ГДР, 
Полша, СССР и Унгария във връзка с изтеглянето на 
съюзническите войски от ЧССР Описание: Съвещанието е 
проведено в Москва на 18 октомври. Ръководено е от съветския 
министър на отбраната Гречко. Гречко е заявил: "По политически 
съображения стана вече невъзможно и ненужно да държим 
такова количество войски в ЧССР". Трудни преговори е имало 
между СССР и ЧССР, а именно: Чехословашките ръководители 
са настоявали да не остават съюзнически войски, а само 
съветски; Спорове за наличието на съветски комендатури; 
Чехословашките ръководители са искали бързо изнасяне на 
войските. Правителствата на двете страни са подписали 
следните споразумения: Договор за временно пребиваване на 
съветски войски на територията на ЧССР; Протокол за състава 
на съветските войски. За разполагането на съветските войски са 
определени 10 гарнизона и 4 летища. Наличието на съветски 
войски е оценено като гаранция срещу контрареволюцията. 
Останалите войски трябва да се изведат в периода 20 октомври - 
15 ноември. "Ако не възразяват, ние ще дадем команда войските 
да се изтеглят от територията на ЧССР в тези срокове". Следва 
описанието, дадено от съветското командване за изтеглянето на 
българските полкове. Джуров предлага: Да бъде организирано 
тържествено посрещане в гарнизоните Елхово и Харманли; Със 
заповед да се изрази благодарност на личния състав; 
Отличилите се командири и бойци да бъдат наградени с 
правителствени награди; Двата полка да започнат занятия в 
България от 15 ноември. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Указания на Д. Джуров за 
завръщането на 12 и 22 МСП от 
ЧССР

20 октомври 1968 СофияУказания на министъра на народната 
отбрана по завръщането на 12 и 22 МСП от Чехословакия. 
Описание: С ГЩ на СССР се уточнява графика за изнасянето от 
Одеса до Бургас; разтоварването на частите в Созопол, Атия, 
Чентене скеля и "евентуално" в Бургас. Дадени са маршрутите 
вътре в България &ndash; Бургас, Грудово, Елхово, Тополовград, 
Харманли и Бургас, Грудово, Елхово. Указания за организиране 
на посрещане с местните органи на властта, както в постоянните 
гарнизони, така и през населените места, където ще минат 
колоните. Студентите да се освободят на 5 ноември и да им се 
даде документ, който да удостоверява, че са били в ЧССР. За тях 
ще има допълнителна сесия. Останалите да се освободят не по-
късно от 10 ноември. Дадени са и указания за участието на тези 
части в бъдещия парад на 9 септември 1969 г. ДВИА, ф.24, оп.Ха, 
а.е.22 
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Справка за завръщането на 
българските части от ЧССР

28 октомври 1968. Справка за завръщането на българските части 
от ЧССР. Описание: Посочени са корабите, които пренасят 
българските части от Одеса с подробности на кой съд по колко 
хора и техника има. Частите ще бъдат готови да тръгнат към 
постоянните си гарнизони на 30 октомври. Определени са 
генералите, които ще участват в посрещането и ще четат 
заповеди за награждаване в съответните гарнизони. ДВИА, ф.24, 
оп.Ха, а.е.22 
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Съобщение на БТА за 
завръщането на българските 
части от ЧССР

28 октомври 1968 СофияБългарските части се завърнаха от 
Чехословакия Съобщението е предадено на Главното 
политическо управление на народната армия (ГлПУНА) за печат 
съгласно резолюция на министъра на отбраната. ДВИА, ф.24, 
оп.Ха, а.е.22 
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Приветствие на Д. Джуров към 
завърналите се български части

28 октомври 1968 СофияЗаповед на министъра на народната 
отбрана Описание: Приветствие към войниците и офицерите по 
повод завръщането им от Чехословакия. "Ние трябваше да 
помогнем на чехословашките работници и селяни. Социализмът 
в Чехословакия трябваше да бъде спасен" "Вие... бяхте не само 
доблестни войници, но и пламенни агитатори и пропагандатори, 
идейни защитници на социализма". "Вие разбрахте, че важна 
политическа задача сега е укрепване чувствата на братска обич 
към Съветския съюз..." ЦВА, ф.1, оп.Х, а.е.74 
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Докладна записка на Добри 
Джуров до Политбюро на БКП

7 октомври 1968 СофияИнформация на Д. Джуров, министър на 
народната отбрана, до Политбюро на ЦК на БКП за действията 
на БНА в ЧССР Строго секретно Описание: В началото 
информира за периода 30 юли до 20 август. Представена е първо 
бойната задача на 12 МСП. Описан е пътят от навлизане на този 
полк в Чехословакия до достигането до Зволен и Банска 
Бистрица на 22 август. Подчертано е, че няма жертви, а само 21 
ранени. Посочва, че без проблеми 22 МСП е поел охраната на 
Ружине и Водоходи. Това е първият етап от дейността. През 
втория етап трудностите, които са срещали, са: Терористична 
организация в района на 12 МСП; Нелегална младежка 
организация от "хулигани" в Банска Бистрица; Организация на 
проститутки в Банска Бистрица и Зволен, която има за цел да 
компрометира армията. На 30 август е открит подземен склад с 
взривни шашки; На 31 август друг склад с автомати и 
радиостанции; Подчертано е, че местните хора са настроени 
срещу навлезлите военни части. Споменати са случаите на 
самоотлъчка. Проблемите по осигуряването на българските части 
трябва да се реши от Министерския съвет. ДВИА, ф.24, оп.Ха, 
а.е.22 
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Бойно донесение на командира 
на 22 МСП

8 октомври 1968 ПрагаБойно донесение на командира на 22 МСП, 
полк. Чавдаров. Описание: Няма промени в обстановката. Да се 
уважи молбата на закъснелия с подаването на 
кандидатстудентски документи редник Стоян Ненчев Наков, който 
желае да учи машинно инженерство, право или архитектура. 
ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Доклад на полк. Митев, ГЩ на 
БНА, за политическата 
обстановка в ЧССР

9 октомври 1968 ПрагаПредставителят на ГЩ на БНА в ЧССР 
полк. Митев за политическата обстановка в страната и 
състоянието на българските 12 и 22 МСП за периода от 27.9. до 
4.10. 1968 година. Описание: Постигнати са значителна резултати 
в укрепването на икономиката на страната; 
Антисоциалистическите сили създават "морален терор" против 
честните комунисти с лозунга за "национално единство"; 
забранените от правителството клубове действат като нелегални 
&ndash; пример с "Клуб-231"; нерешителна дейност на 
държавните органи срещу тях. За дейността на средствата за 
масова информация &ndash; все още е "неканализирана"; пример 
със статия в печата, че американците ще стъпят първи на Луната; 
има култ към личността на Дубчек. В тази обстановка "здравите 
сили все още не смеят открито да излязат на повърхността". ЧНА 
продължава неутралната си позиция. Част от поделенията са 
започнали разместване, за да освободят място на съюзнически 
войски; това дава основание за лозунги като "Окупатори &ndash; 
отивайте си у дома". Подробно описание на състоянието на 
българските полкове, познато от серия предишни документи от 
септември и октомври. Изводите от доклада са: Нормализирането 
се осъщестява все още бавно и нерешително. Чуждото 
разузнаване е усилило своята дейност; Трудно се общува с 
местните хора; Засилват се отрицателните настроения сред 
офицерите от ЧНА; Българските части с в добро състояние. 
ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Приложение 3 към доклада на 
полк. Митев

Позив Превод от чешкиПризив към антикомунистите. Описание: 
Призив за събиране под знамето на Масарик и за стрелба по 
областните секретари на ЧКП. Работниците да разоръжават 
народната милиция. Очаква се помощ от Запада. Гражданите да 
се облегнат на чехословашката армия. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Приложение 2 към доклада на 
полк. Митев

Позив Превод от чешкиПризив към антикомунистите. Описание: 
Позивът е разпространяван сред учители в Прага. Призив към 
съхраняване на чешката идентичност, "сърцето на Европа", 
историята на чехите. Учителите трябва да бъдат със своя народ 
срещу окупаторите. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Приложение 1 към доклада на 
полк. Митев

Позив Превод от чешкиОбръщение на Комитет на нелегалната 
марксическа организация на ЧКП Готвалд Описание: 
Обръщението е насочено основно към опитите за 
демократизиране на ЧКП. Този опит е иззет от 
контрареволюционни елементи. Защитават влизането на 
войските, като виновни за това са редакторите и журналистите, 
които са водели народа "за носа". Критика към Дубчек. Исканията 
на комитета са: Да се смени ръководството на ЧКП; Дубчек да 
отстъпи; В ръководството да влязат Биляк, Хусак и др. Да се 
престане с антисъветските ругатни; Искат обръщението им да се 
помести в "Правда". ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Протокол от заседание на 
Военния съвет на 3-а армия и 
представители на БКП и ДКМС

9 ноември 1968 СливенПротокол от съвместно заседание на 
Военния съвет на 3-та армия и първите секретари на ОК на БКП, 
председателите на ОНС, секретарите на ОК на ДКМС и 
завеждащите военни отдели към ОК на БКП, провело се в 
Сливен. Описание: Информация за действията на българските 
части в Чехословакия. Към документа е приложен целият текст на 
информацията. Неговото съдържание не се различава от 
данните, съдържащи се в документите на военните и партийни 
институции през периода август &ndash; октомври 1968 г. Целта е 
да се даде информация за бъдеща пропагандна дейност. 
Интерес представлява стилът на пропагандата. Информацията е 
в обем над 30 страници. ЦВА, ф.740, оп.XI, а.е.28 
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Доклад за изводите по бойната 
готовност на българските войски

декември 1968. Доклад за изводите по бойната готовност на 
българските войски от действията на частите в Чехословакия 
през 1968 г. Описание: Докладът е разделен на няколко части. І. 
По привеждането на войските в бойна готовност и изнасянето им 
в райони за съсредоточаване. Основна слабост е, че не винаги се 
поддържа висока бойна готовност. Отбелязва се, че 22 МСП се е 
изнесъл по-добре, докато при 12 МСП е имало повече слабости. 
Друга причина за недоброто състояние е изпращането на военни 
части по стопански и военни обекти, а не на тренировки в 
казармите. Грешки при изпълнението на командите при вдигане 
на тревога. Липса на знания за придвижване с различни видове 
транспорт. При разтоварване на корабите има ранени двама 
войници, единият от които е с ампутиран крак. Има и загубена 
техника във водата. ІІ. По окомплектоване на личния състав, 
бойната техника, въоръжението и запасите от материални 
средства. Много лоша униформа: "Няма да е пресилено, ако се 
каже, че от всички съюзни армии нашият войник, сержант и 
офицер имаше най-неугледен външен вид". Най-лошите палатки 
са били сменени със съветски палатки. Няма сезонно обслужване 
на техниката. Липса на части за ремонт и обслужване. Дадени са 
множество конкретни примери. ІІІ. По подготовката на частите и 
подразделенията Основният извод е да се увеличи обучението на 
съставите в армията за постоянна бойна готовност. Трябва и 
знания по руски език, както и готови преводачи от други езици при 
случаите на дислоциране в други държави - "нашите вероятни 
противници". ДВА, ф.24, оп.Ха, а.е.21 
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Информация на ген. Джуров за 
събитията в ЧССР

12 април 1968. Информация на министъра на отбраната 
ген.Джуров за събитията в ЧССР за периода 1-8 април 1968 по 
сведение на МНО Секретно. Описание: Сведенията са от срещи с 
висши военни от ЧССР. Зам.-началникът на ГЩ ген.Шмолдас е 
срещу консервативната линия, говори за грешки на 
ръководството на партията и държавата. Представен е младежки 
митинг в Прага на 16 хиляди човека. Представено е мнението на 
бившия военен аташе в София полк. Петрас. Крайното мнение е, 
"че положението в ЧССР е много сложно и опасно". "Армията и 
органите за държавна сигурност са "размекнати", а младежта е 
почти завоювана от реакцията". ЦВА, ф.24, оп.Ха, а.е.21 
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Дневник за бойния път на 
поделение 55320 от Харманли

2 юли - 30 октомври 1968. Дневник за бойния път на поделение 
55320 от Харманли, започнат на 2 юли 1968 г., завършен на 30 
октомври 1968 г., воден от Иван Стоянов, началник на секретна 
секция в поделение 55320. Описание: Дневникът съдържа 96 
листа с описание на действията на 22 МСП, охранявал летище 
Ружине; започва от 2 юли 1968 г. когато полкът е още в България 
и завършва с връщането му от ЧССР на 30 октомври. Освен 
рутинната дейност е описана само стрелбата на 23 август, когато 
група от 10 човека е наближила летището Ружине и е открила 
стрелба, след което се е оттеглила в гората. ДВИА, ф.343, оп.XIV, 
а.е.4 
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Заповед на министър Джуров за 
участие на 12 мотострелкови 
полк в съвместно военно учение

23 юли 1968. Заповед №001 на министъра на народната отбрана 
на НРБ Д. Джуров за участие на 12 мотострелкови полк в 
съвместни учения Ръкопис, единствен екзепляр. Описание: 
Полкът да се изнесе с морски транспорт от база Атия, до Бургас; 
до 3.00 часа на 24 юли 1968 г. полкът да се съсредоточи до Атия 
в готовност за тръгване; начало на товаренето на полка - 21.00ч. 
на същия ден; Отговорник за действието - началникът на 3-та 
армия, ген.-майор Митев; Полкът да бъде в бойна готовност. 
ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Заповед на министър Джуров за 
участие на 22 мотострелкови 
полк в съвместно военно учение

23 юли 1968. Заповед № 002 на министъра на народната отбрана 
на НРБ Добри Джуров за участие на 22 мотострелкови полк в 
съвместни военни учения Ръкопис. Описание: Заповед полкът да 
бъде готов за съвместни учения; Транпортирането да стане по 
въздух; Времето и маршрутът ще бъдат съобщени допълнително. 
ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Заповед на министър Джуров за 
преподчиняване на 22 
мотострелкови полк

23 юли 1968. Заповед № 003 на министъра на народната отбрана 
на НРБ Добри Джуров за преподчиняване на 22 мотострелкови 
полк Ръкопис. Описание: От 28 юли 1968 г. полкът да се 
преподчини на главнокомандващия Обединените въоръжени 
сили на Варшавския договор; До 18.00 ч. на 27 юли 1968 г. полкът 
трябва да е на летище Узунджово; Полкът да бъде в бойна 
готовност; Връзката на българското командване с това на 
Обединените въоръжени сили на Варшавския договор ще се 
осъществява от ген.-лейтенант Христо Добрев, ген.-майор 
Никола Анастасов, полковник Станчо Митев, полковник Петър 
Нинов. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 

PDF_Army_Archives/7_23_1968_zapove
d_no_19B9D7.pdf



Заповед на министър Джуров за 
нахлуването на 22 МСП в ЧССР

19 август 1968. Бойна заповед на министъра на народната 
отбрана Добри Джуров и на генералния щаб на БНА до 
командира на 22 МСП Ръкопис Описание: Заповед за 
нахлуването на 22 мотострелкови полк в Чехословакия под 
ръководството на командването на Варшавския договор. ДВИА, 
ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Заповед на министър Джуров за 
нахлуването на 12 МСП в ЧССР

19 август 1968. Бойна заповед на министъра на народната 
отбрана Добри Джуров и на генералния щаб на БНА до 
командира на 12 МСП Ръкопис Описание: Заповед за 
нахлуването на 12 мотострелкови полк в Чехословакия под 
ръководството на командването на Варшавския договор. ДВИА, 
ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Доклад за действията на 12 и 22 
МСП на територията на ЧССР

29 август 1968 ПрагаДоклад на представителя на Генералния 
щаб на БНА полк. Митев за действията на 12 и 22 мотострелкови 
полкове при изпълнение на поставените им задачи. Описание: 
Задачата на 12 мотострелкови полк (МСП), поставена в 13.00 
часа на 29 юли 1968 г. е била да овладее района на Зволен, 
Банска Бистрица до 20.00 часа на допълнително определен ден, 
като разоръжи частите на армията на Чехословакия в този район 
и установи контрол върху летището, пощата, телеграфа, радиото, 
клубовете на политическите партии, милицията, печатниците, 
казармените райони и складовете; Задачата е поставена от 
съветския генерал Обатуров, зам.-командващ Задкарпатския 
военен окръг; за задачата е информиран само комнадираътна 
полка. От 30 юли до 10 август се извършва подготовка за 
изпълнение на задачата; от 12 до 16 август има стрелкова 
подготовка; на 19 август задачата е сведена до командирите на 
батальони, а на 20 август - до командирите на роти и целия личен 
състав. На 20 август вечерта се провеждат кратки митинги за 
мобилизиране на състава. В 04.05 часа на 21 август полкът 
преминава държавната граница на ЧССР; в гр. Кошице пристига в 
10.30 на същия ден. В Кошище полкът е спрян, заедно със 
съветска част, от митинг на младежи в центъра на града; 
нападани са с камъни и тухли; има ранени. В 14.30 в гр. Ръжнява 
отново са спрени на градския площад от хората; тук за първи път 
е открит огън - първо във въздуха от съветските части, за да 
направят път на войската, а след това и от тълпата, откъдето се 
стреля с автомат; няма загинали. Зволен и Банска Бистрица са 
завзети сутринта на 22 август; Заключението за личния състав на 
12 МСП е много добро &ndash; справили са се със задачата без 
произшествия. Първата задача на 22 МСП е охраната на 
летищата в Ружине, Водоходи и Кбели, като впоследствие отпада 
Кбели. На 21 август от 7.40 до 7.45 се провежда митинг на полка 
за неговата мобилизация; основната дейност е охрана на 
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Справка за политическата 
работа в БНА по повод 
събитията в ЧССР

29 август 1968. Справка относно извършената политическа 
работа в БНА във връзка с мерките на СССР и другите 
социалистически страни за оказване помощ на чехословашкия 
народ за времето от 21.08. до 30.08.68г. Секретно. Описание: 
Отбелязани са случаи на несъгласие с официалната политика: 
Капитан Русков - ЗКТЧ на 104 утп; Редник Минев от 22 МСП; 
Старшина Богданов от 23 аиптад; Лозунги "Смърт на СССР"; 
ДВИА, ф.3, оп.VI, а.е.74 
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Писмо на министър Джуров до 
българските части в ЧССР

31 август 1968. Писмо на министъра на отбраната Добри Джуров 
до бойците и командирите в Българската народна армия, 
намиращи се в ЧССР. Описание: Министърът обяснява, че 
войниците са там по молба на ръководствата на пет соцстрани. 
Те пресичат пътя на контрареволюцията. Смазването на 
контрареволюцията е проява на висок интернационализъм. 
Писмото завършва с думите: "Правдата е на наша страна." ЦВА, 
ф.1, оп.Х, а.е.82 
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Бойно донесение №03 от 
командира на 22 МСП полк. 
Чавдаров

11 септември 1968 ПрагаБойно донесение №03 от командира на 
22 МСП полк. Чавдаров. Описание: Няма промяна в задачите на 
полка. Описва се изчезването на мл.сержант Николов на 9 
септември вечерта. Нормализирането на обстановката върви 
бавно и трудно; има активизиране на контрареволюционните 
елементи. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Бойно донесение №03 от 
командира на 12 МСП полковник 
Генчев

11 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение №03 от 
командира на 12 МСП полковник Генчев. Описание: На 7 
септември е получена заповед да се започне подготовка за 
разоръжаване на чешки военни части; създадена е организация 
за изпълнение на такава задача; състоянието на състава е 
добро; На 11 септември в 11.30 българските части са завзели и 
закрили редакцията и печатницата на местния вестник; поводът е 
статия от предишен ден "Победени, но непокорени", в която е 
имало "открит призив към комунистите и народа за въоръжена 
борба". ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Заповед за групата по 
съпровождане на тялото на 
убития мл.сержант Николов

11 септември 1968. Заповед за групата по съпровождане на 
тялото на убития мл.сержант Николов Описание: Определя се 
група от един офицер и двама сержанти за пренасяне на тялото 
на убития сержант в България. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Докладна записка на Добри 
Джуров до Тодор Живков

13 септември 1968 Строго секретноДокладна записка на Д. 
Джуров, министър на народната отбрана до Т. Живков, първи 
секретар на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет за 
съвещанието на министрите на отбраната и началниците на 
политуправленията на армиите на НРБ, ГДР, ПНР, СССР и УНР, 
състояло се на 12 септември 1968 г. в Легнице, Полша Описание: 
Съвещанието е водено от Гречко, министър на отбраната на 
СССР. Положението в ЧССР продължава да се оценява като 
сложно. Войските трябва да останат докато изчезне опасността 
от загуба на ЧССР. Няма опасност от въоръжени прояви на части 
на чехословашката армия. Въпроси, подлежащи на решаване: 
Редът и последователността за извеждане на част от войските; 
Какво количество войски да останат в ЧССР; Тези войски да 
бъдат съветски или и от съюзническите армии; Да се създаде 
съюзно командване. Унгарският министър Ценеги предлага да 
останат само съветски войски. Това да стане с договор по искане 
на ЧССР. Съвещанието стига до следните изводи: В срок от 10-
15 дни да се изведат част от войските; В течение на следващите 
2 месеца да се изведат останалите войски, като останат само 
колкото са необходими. За тази цел да се подготви договор с 
ЧССР; Количеството войски и техният състав да се определи от 
политическите ръководства на 5-те страни; Войските, които се 
изтеглят, да останат близо до границите; Гречко да уточни с 
ген.Дзур, чехословашкия министър, въпроси за осигуряване на 
съюзни войски в ЧССР. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение за траурен 
митинг в памет на мл. сержант 
Николов

14 септември 1968 ПрагаБойно донесение на командира на 22 
МСП полковник Чавдаров. Описание: На 11 септември траурен 
митинг за мл.сержант Николов. Няма промени в обстановката. 
Материални искания към ГЩ. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Донесение на полковник 
Чавдаров за убийството на мл. 
сержант Николов

14 септември 1968 ПрагаДонесение на полковник Чавдаров, 
командир на 22 МСП за убийството на мл. сержант Николов. 
Описание: Николов е убит при изпълнение на "служебния си 
дълг". Има описание на събитията според тяхното разследване. 
Изброени са мерките, въведени след инцидента, например да се 
издирят склонните към алкохол и жени войници и да се заведат 
на специален отчет при командира. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Доклад на полк. Митев от ГЩ на 
БНА за състоянието на 12 и 22 
МСП

2 октомври 1968 ПрагаДоклад от полковник Митев, представител 
на ГЩ на БНА в ЧССР, за състоянието на 12 и 22 МСП за 
периода 16 до 26 септември 1968 г.. Описание: Процесът на 
нормализация в ЧССР протича бавно; силите на 
контрареволюцията все още не са сломени; ръководството на 
ЧКП води "двойствена политика"; силна пропаганда да се 
изтеглят войските на Варшавския договор от Чехословакия; има 
промяна в стила на средствата за масова информация &ndash; от 
преки нападки към агресорите, сега е преминато към езоповски 
пословици и поговорки. Общото състояние на личния състав е 
добро; описан е инцидент с редник Петър Димитров Иванов, 
който изчезва, открит е в барака, където произвежда 7 изстрела и 
след това се предава; описан е опит за бягство на редник 
Константин Петров Стоянов, който се е опитал да отиде при лелю 
си в Чикаго през Виена. Бягството е осуетено и редник Стоянов е 
арестуван; описан е опит за самоубийство на редник Иван 
Добрев Костадинов. Дадени са сведения за материлното 
състояние на двата полка. Основни изводи: Нормализирането на 
ситуацията е трудно. Личният състав на ЧНА е неутрален към 
събитията. Българските части изпълняват добре поставената им 
задача. Да се положат грижи за следвоенното устройване на 
наборните войници. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 22 МСП полковник Чавдаров

17 септември 1968 ПрагаБойно донесение от командира на 22 
МСП полковник Чавдаров. Описание: Без промяна в бойната и 
политическа обстановка. Повтаря исканията от предишното 
донесение. ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Бойно донесение от командира 
на 12 МСП полк. Генчев

18 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение от 
командира на 12 МСП полк. Генчев. Описание: За периода 14-
18.09.1968 г. няма промени в обстановката. На 15. 09. 68 полкът е 
посетен от ген.-лейт. Майоров, командир на 38 общовойскова 
"краснознаменна" армия. Информира българското командване за 
политическата обстановка. Моралното състояние на полка е 
добро. Предотвратено е бягство на Константин Петров Стоянов. 
Продължават недружелюбни публикации в местната преса. Има 
искания от материален характер. Най-голяма е нуждата от 
зъболекар. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Донесение на полк. Чавдаров за 
дисциплината в 22 МСП

19 септември 1968 ПрагаДонесение от полк. Чавдаров, командир 
на 22 МСП, за състоянието на дисциплината в полка за времето 
от 20.8. до 15.9. 1968. . Описание: Общо мнение за периода е, че 
дисциплината е добра. Изключение е отвличането и смъртта на 
мл.сержант Николов. Други по-дребни случаи са: отклоняване от 
местостоянка в населено място; стрелба на 9-ти септември без 
повод; два случая на здравословни проблеми. Редовни 
мероприятия за подобряване на дисциплината. Заключението е, 
че полкът е в състояние да изпълнява бойната си задача. ДВИА, 
ф.343, оп.12, а.е.4 
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Грижи за съпругите на 
българските войници в ЧССР

19 септември 1968 ХарманлиДокладна записка за проведена 
среща на 19.09.1968 с жените на офицерите и сержантите от 
поделение 55320 &ndash; Харманли Описание: Инспекторът от 
ГлПУНА полк. Иванов докладва за въпросите и исканията, които 
поставят жените на военнослужащите в Чехословакия. Сред тях 
са: Да се уреди редовното получаване на писмата. Да се разреши 
изпращането на колети. Да се намерят "по-удобни" квартири на 
някои от жените, на други - "по-лека работа". На срещата 
присъстват представители на БКП от Хасково и Харманли и 
политически офицери от Стара Загора и Пловдив. ДВИА, ф.24, 
оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение за паричните 
възнаграждения в 22 МСП

2 септември 1968 ПрагаБойно донесение от командира на 22 
МСП полковник Чавдаров отново за дейността на полка по 
изпълнение на задачите. Прикрепена разписка за получените от 
офицерите, сержантите и войниците суми в крони. Най-високата 
ставка е 100 крони, а най-ниската 60. Описание: Списък с 
финансовите данни за разпределението на сума от близо 
половин милион лева за личния състав на полка. ДВИА, ф.343, 
оп.12, а.е.4 
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Бойно донесение за състоянието 
на 22 МСП

2 септември 1968 ПрагаБойно донесение от командира на 22 
мотострелкови полк полк. Чавдаров за състоянието на полка. 
Описание: Описва задачите и тяхното изпълнение по начина, 
зададен в доклада на министър Джуров от август; Поставя 
изисквания към ръководството на БНА за материални средства, в 
случай, че полкът остане в ЧССР през есента; Поставя въпроса 
за получаването на спиртни напитки по случай националния 
празник 9 септември ДВИА, ф.343, оп.12, а.е.4 
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Бойно донесение от полк. Генчев 
за дейността на 12 МСП

21 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение номер 06 за 
дейността на 12 МПС за периода 18-21 септември. Описание: 
Снета е охраната на редакцията и печатницата на вестник "Смер" 
и вестник "Впред". Политическата обстановка се подобрява. 
Започва прочистване на областния и районните комитети на ЧКП. 
Съобщения за стрелба срещу българската охрана на летище 
Зволен. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 22 МСП

24 септември 1968 ПрагаБойно донесение от командира на 22 
МСП полк. Чавдаров. Описание: Няма изменения в задачите на 
полка. Разследва се самоотлъчка на редник Петър Димитров 
Иванов. Отбелязан е 23-ти септември - празник на БНА. Искания 
от материален характер &ndash; цигари, домати, чушки. ДВИА, 
ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 12 МСП

25 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение от 
командира на 12 МСП, полк. Генчев. Описание: Няма промени в 
задачите на полка. Изброяват се охраняваните обекти. 
Състоянието на личния състав е добро. Провеждат се 
непрестанни мероприятия. Вече не се поставят въпроси за 
завръщането, уволнението и кандидатстудентските вълнения. 
Честван е 23 септември - празник на БНА. На 21 септември 
редник Иван Добрев Костадинов е направил опит за 
самоубийство. Животът му е вън от опасност. Състоянието на 
техниката е добро. Политическата обстановка в района на полка 
се подобрява. Дадени са примери в подкрепа на това твърдение. 
ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Справка за политико-моралното 
състояние на БНА към 20 
септември 1968 г

25 септември 1968 СофияСправка за политико-моралното 
състояние на БНА към 20 септември 1968 г Описание: "Политико-
моралното състояние на личния състав в БНА за изминатия 
месец се подобри". Това е обяснено с ежедневната разяснителна 
работа, редовното гледане на телевизионното предаване "По 
света и у нас" и др. Поделенията на Гранични войски са 
задържали 83 нарушители на границата. В приложена таблица са 
отбелязани по-тежките нарушения. Самоубийства на ст.сержант 
Дочев и редник Александров. Отбелязани са разспространени 
слухове за убити войници. Конкретните предложения са: Да се 
продължи разяснителната работа; Да се разяснят оценките на 
апартаментите за военни; Да се излезе със съобщение в печата 
от МНО, че освен мл.сержант Николов няма друг убит войник; 
Управление "Кадри" да изучи причините за многото подадени 
рапорти за уволнение и преместване на офицери в някои части. 
ДВИА, ф.3, оп. VI, а.е.75 
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Бойно донесение от командира 
на 22 МСП

27 септември 1968 ПрагаБойно донесение номер 8 от командира 
на 22 МСП полк. Чавдаров. Описание: Докладва за трудности в 
работата с войниците &ndash; кандидатстуденти. Не могат да си 
подадат документите. Други, които вече са приети в различни 
техникуми, получават писма, че местата им ще се пазят само до 
30 септември. Докладва за процента на неизползваните отпуски 
Иска доставка на българско грозде и цигари, защото руските 
"Беломорка" и "Север" "са много серт". ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 12 МСП

28 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение от 
командира на 12 МСП, полк. Генчев. Описание: Донесението е за 
периода 25-28.9.1968 г. Промени в задачите няма. На 27 
септември инцидент със стрелба във въздуха от пияни войници 
на ЧНА. Политическата нормализация върви бавно. За това 
спомага неясното поведение на ръководството на ЧКП. 
Поставени са искания за посещения от журналисти и фотографи, 
изпращането на филми и прегледи, списания. ДВИА, ф.24, оп.Ха, 
а.е.22 
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Бойно донесение от командира 
на 12 МСП

3 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение №01 от 
командира на 12 МСП полковник Генчев. Описание: Описва 
бойната задача и действия така, както са представени в доклада 
на министъра на отбраната Джуров. Съобщава се, че бойният дух 
към 2 септември е много добър. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Командирът на 12 МСП иска от 
ГЩ допълнително снабдяване

4 септември 1968. Писмо на командира на 12 МСП полк. Генчев 
до началника на ГЩ на БНА с искане за материално снабдяване 
на полка Описание: Искането е за облекла и допълнително 20 
шофьори от Елховския полк. Искането е във връзка с 
изграждането на нов лагер на полка. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Заявка за имущество на 12 МСП  4 септември 1968. Заявка до ГЩ на БНА от полк. Генчев за 
имущество на 12 МСП Описание: Подробно описание на 
материалното имущество, от което полкът има нужда по време на 
мисията си в ЧССР. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Бойно донесение на командира 
на 22 МСП полковник Чавдаров

6 септември 2008 ПрагаБойно донесение на командира на 22 
МСП полковник Чавдаров. Описание: Състоянието на личния 
състав е много добро; няма промяна в задачите за охрана. 
Изразено е мнение, че "нормализирнето на положението" върви 
много бавно. "ЧКП изживява един бавен мъчителен процес"; 
"здравите сили" още не са взели надмощие. ДВИА, ф.24, оп.Ха, 
а.е.22 
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Бойно донесение на командира 
на 12 МСП полковник Генчев

7 септември 1968 Банска БистрицаБойно донесение на 
командира на 12 МСП полковник Генчев. Описание: Няма 
промяна в задачите; състоянието на състава е много добро. На 1 
септември е имало престрелки по два от постовете, без жертви; 
Най-сериозен проблем е печатът; органът на ЧКП в Банска 
Бистрица продължава да отпечатва статии срещу войските на 
Варшавския договор; "младежта е напълно отровена от 
западната пропаганда". Намират разбиране сред част от чешките 
военни. ДВИА, ф.24, оп.Ха, а.е.22 
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Справка за политическата 
работа в БНА

 7 септември 1968. Справка за политическата работа в БНА за 
времето от 31 август до 7 септември 1968 г Описание: Всяка 
сутрин има политинформация пред бойците и командирите от 
БНА. Организира се слушане на Радио София. Обсъждани 
въпроси: Какво представлява новия ЦК на ЧКП; Присъствал ли 
Дубчек на нелегален конгрес на ЧКП; Защо президентът 
Л.Свобода не използва армията за ликвидиране на 
контрареволюцията; Докога войниците ще останат в ЧССР; Защо 
е такава позицията на Югославия; Ще има ли задържане на 
набора. ЦВА, ф.3, оп.VI, а.е.74 
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Доклад от полковник Митев от 
ГЩ на БНА за политическото 
положение в ЧССР

 20 септември 1968 ПрагаДоклад от полковник Митев, 
представител на ГЩ на БНА, за политическото положение в 
ЧССР и състоянието на 12 и 22 МСП за времето от 9 до 16 
септември 1968 г.. Описание: Политическото положение в ЧССР 
се характеризира с нерешителност и колебливост в 
управлението; най-важното събитие е проведеното Национално 
събрание и приетите закони; "контрареволюционните елементи" 
не прекратяват своята дейност; продължават "военните 
действия"; изразява се мнение, че е формиран култ към Дубчек; 
Дубчек и правителството се поддържат главно от млади хора; те 
влизат в ЧКП не защото вярват в марксизма-ленинизма, а защото 
смятат, че правителството защитава националния им интерес и 
се противопоставя на нахлуването. Населението подобрява 
отношението си към българските военни части: "Вече не вдигат 
юмруци срещу нас и не отправят закани". Описва състоянието на 
двата полка, където няма сериозни промени и проблеми; само 
дисциплинарни нарушения заедно със съветски войници при 
злоупотреба с алкохол; има един случай на войник, опитал да 
избяга във ФРГ, арестуван; при описанието на 22 МСП има 
информация за убития български войник мл.сержант Николов; 
описание на битови въпроси, които развалят духа на личния 
състав &ndash; писмата от България, където има информация за 
отрицателни настроения срещу агресията; отношението на 
съседи към близки на офицерите и войниците; за отказа да се 
запазят местата на приетите във ВУЗ войници. Изводи: 
Обстановката в ЧССР остава напрегната. Голямата част от ЧНА 
е настроена отрицателно към частите на Варшавския договор. 
Моралното и здравословно състояние на българските части е 
добро. Съветското командуване прави списъци с награди за 
българските офицери, същото трябва да направи и българското 
командуване за съветски военни. Да се подобрят грижите за 
семействата на офицерите и войниците в България. ДВИА, ф.24, 
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Карта на движението на 
българските части от Бургас до 
Банска Бистрица

25 юли-20 август 1968. Карта за движението на българските части 
от Бургас до Банска Бистрица. Картата е изготвена от полк. 
Трифон Ангелов. 
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Карта на движението на 
българските части от Иличовск 
до Мукачево

27 юли 1968. Карта на движението на българските части от 
пристанището Иличовск до Мукачево. Картата е изготвена от 
полк. Трифон Ангелов. 

PDF_Army_Archives/MAP_ILICHOVSK_
MOKACHEVO.pdf

Карта на движението на 
българските части от Мукачево 
до Банска Бистрица

21 август 1968. Карта на движението на българските части от 
Мукачево до Банска Бистрица. Картата е изготвена от полк. 
Трифон Ангелов. 

PDF_Army_Archives/MAP_MOCACHEV
A_BB.pdf



Предстояща среща на 
писателите от 
социалистическите страни

22 януари 1968. Решение "А" № 28 на ЦК на БКП от 22 януари 
1968 и материали към него за провеждане на координационна 
среща в София на ръководствата на писателските съюзи от 
социалистическите страни. Описание: Секретариатът на ЦК дава 
разрешение за провеждане на координационна среща на 
писателите в края на януари; На 19 януари зав.-отдел "Изкуство и 
култура" на ЦК е подкрепил предложението и е заявил, че отдел 
"Външна политика и международни връзки" на ЦК няма 
възражения за провеждане на срещата. Предвижда се деловата 
част на срещата да трае три дни; ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.19 
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Обсъждане на проблеми в 
телевизията

14 октомври 1968. Протокол № 30 от заседанието на Бюрото на 
БТ на 14 октомври 1968 г.. Описание: Бюрото избира организатор 
в главна редакция "Хумор и забава"; Налага наказание на 
служители на телевизията, допуснали краткотрайно излъчване на 
сръбски говор в предаване за Вела Благоева; Установява, че в 
Централната апаратна на телевизията се гледа Белградска 
телевизия и обсъжда въвеждането за забрана за гледане на 
чужди телевизии от служителите; Обсъжда контрола върху 
изплащането на хонорари, които не бива да надвишават 200 лева 
месечно.   
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Мерки срещу гледането на чужди 
телевизии от служители на 
телевизията

16 октомври 1968. Протокол № 31 от заседанието на Бюрото на 
БТ на 16 октомври 1968 г. Описание: Ръководството на 
телевизията обсъжда заплащането на извънредния труд и 
мерките срещу гледане на чужди телевизии в Централната 
апаратна. Уточнява се, че югославската и румънските телевизии 
излъчват филмови новини от Чехословакия. 
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Контрол върху печата във връзка 
със събитията в ЧССР

26 март 1968. Протокол "А" № 128 на заседанието на Политбюро 
на ЦК на БКП, състояло се на 26 март 1968 Описание: 
Протоколът съдържа: Решения и оценки за срещата в Дрезден на 
ръководителите от НРБ, ГДР, ПНР, СССР, УНР и ЧССР във 
връзка със събитията в Чехословакия. Отделите "Пропаганда и 
агитация" и "Външна политика и международни връзки" трябва да 
вземат мерки за правилното осветляване на събитията в ЧССР. 
"На първо време" информациите следва да се изработват в БТА 
и "Работническо дело" и да се предоставят за ползване от 
останалия печат. Да се проведе инструктаж с главните редактори. 
"Засега да се избягва публикуването на полемични статии без 
специално съгласие на ЦК". МВнР "и други държавни органи" да 
обърнат по-голямо внимание върху дейността на чехословашкото 
посолство и на гражданите на ЧССР в НРБ за избягване на 
нежелателни информации. Секретариатът на ЦК и "съответните 
правителствени органи" да предложат допълнителни мерки за 
работа с интелигенцията и студентите; Висока оценка за 
посещението на Тодор Живков в Турция; Решение за "съответни 
мероприятия за регулиране на отношенията" със СФРЮ след 
"кампанията в югославския печат по македонския въпрос". ЦДА, 
ф.1Б, оп.35, а.е.127 
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Тодор Живков: "Ако се наложи, 
ние ще действаме с нашите 
армии"

29 март 1968. Пленум на ЦК на БКП. Описание: Станко Тодоров 
докладва на ЦК на БКП за резултатите от срещата на 
ръководителите на комунистическите партии от България, 
Полша, ГДР, СССР, Унгария и ЧССР в Дрезден на 23 март 1968. . 
Участниците в срещата са изразили "загриженост" за ситуацията 
в ЧССР "не с намерение да се намесват във вътрешните работи 
на ЧКП и ЧССР, а защото тази опасност, която грози братска 
Чехословакия, е не само въпрос на Чехословашката 
комунистическа партия... това е въпрос, който засяга всички 
комунистически страни". Станко Тодоров: "Всичко това в 
Чехословакия става под лозунга за демократизация и 
либерализация. Но във всички нас възниква въпросът: нима 
социализмът не е демокрация?" "В Чехословакия, както преди 
това през 1956 година в Унгария и Полша, враговете работят под 
маската за защита на свободата, демокрацията и културата". 
Участниците в срещата в Дрезден са заявили на чехословашката 
делегация, че "ако те не направят необходимото за овладяване 
на положението и за смазване на контрареволюционните прояви, 
...то тук присъстващите братски партии не могат да останат 
безучастни". Станко Тодоров цитира изказвания на 
представителите на чехословашката делегация, които са 
заявили, че в ЧССР няма контрареволюция. Същевременно те 
говорят за влошената икономическа ситуация в Чехословакия от 
последните няколко години. Черник, зам.-председател на МС на 
ЧССР и член на ПБ казва: "Петилетката се провали, отидохме 
назад. А обявихме, че вече ще живеем при комунизма. Другарю 
Брежнев, трябва да се замислим защо Чехословакия попадна в 
това положение." Изводите за България, според Станко Тодоров: 
Линията на Априлския пленум е правилна. Интелигенцията "стои 
на здрави идейни позиции, тя е обединена около нашата партия и 
социалистическия строй". Трябва да се подобри работата на 
пропагандата. Тодоров информира и за решенията на 
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Информационна справка за 
политическите настроения в 
страната

2 април 1968. Информационна справка за политическото 
настроение сред трудещите се, интелигенцията и студентите във 
връзка с посещението на др. Тодор Живков в Турция, събитията в 
Чехословакия и Полша и някои други въпроси. Справката е 
подписана от Ан. Тодоров, завеждащ отдел "Организационен" на 
ЦК на БКП.. Описание: Обобщение на информациите от 
окръжните комитети на БКП, които докладват за реакциите сред 
населението от посещението на Живков в Турция. "Обстановката 
сред турското население е спокойна", макар и да има известно 
разочарование от липсата на изселническа спогодба. 
Интелигенцията и студентите следят "със загриженост" 
обстановката в Чехословакия. Същевременно "някои окръжни 
комитети на партията сигнализират за тенденциозни изказвания и 
антипартийни прояви на отделни студенти и други лица по повод 
събитията в Полша и Чехословакия". Цитират се случаи от Русе и 
ямбол. В Пловдив са се появили слухове за девалвация на лева, 
които са довели до теглене на спестяванията Препоръка за 
преразглеждане на постановления 23 и 27 на МС, които, според 
автора на доклада, се нарушават и в резултат на това "много от 
частните производители са реализирали значителни приходи". 
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Разговори на Тодор Живков с 
Васил Биляк

24 април 1968. Разговори на др. Т.Живков с В.Биляк, Братислава 
Стенограма Описание: Биляк, първи секретар на Словашката 
комунистическа партия, обобщава постиженията на Словакия в 
икономиката, в научната и културната сфера. Същевременно той 
признава, че развитието на Словакия изостава от това на Чехия. 
"Изминаха 25 години от освобождението, а икономическата 
ножица се увеличава. Затова и спорните въпроси между нас се 
увеличават". Биляк говори за необходимостта от нов федерален 
закон, който да уреди отношенията с Чехия. 
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Разговори между Тодор Живков 
и Александър Дубчек

24 април 1968. Стенограма на разговорите между първия 
секретар на ЦК на БКП и председател на Министерския съвет на 
НР България др. Тодор Живков и първия секретар на ЦК на ЧКП 
др. Александър Дубчек, проведена на 23 април 1968. , Прага 
Поверително. Описание: Дубчек обобщава натрупалите се 
напоследък проблеми, предизвикали решенията на януарския 
пленум на ЦК на ЧКП. Прави обстоен анализ на социалната и 
икономическата ситуация в страната. Живков прави аналогия 
между януарския пленум на ЧКП и Априлския планум на БКП от 
1957 година. Същевременно изразява "загриженост" от 
последните събития в Чехословакия и призовава Дубчек 
промените да се извършат под ръководната роля на ЧКП. ЦДА, 
ф.1Б, оп.60, а.е.7 
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БКП спира The Beatles от 
участие в Световния младежки 
фестивал

14 май 1968. Протокол "А" 225 на заседанието на Секретариата 
на ЦК на БКП от 14 май 1968. . Описание: Промени в Окръжния 
комитет на БКП в Кюстендил Секретариатът приема 
заключението на специална комисия, че Средноречкия 
партизански отряд не е съществувал. ЦК на ДКМС ще организира 
специална акция "Солидарност" в подкрепа на борещия се 
Виетнам в деня на откриването на IX Международен младежки 
фестивал Секретариатът утвърждава за директор на Българското 
радио Тодор Стоянов Решение за провеждането на конгрез на 
Съюза на архитектите Секретариатът възлага на Оперативното 
бюро на Националния фестивален комитет да "намери съответна 
форма за отклоняване искането на битълсите да участват в IX 
световен фестивал на младежта и студентите". Биографична 
справка за новия директор на Радиото Тодор Стоянов. Справката 
е изготвена от Д. Елазар, завеждащ отдел "Пропаганда и 
агитация" на ЦК на БКП ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.131 
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Справка от ген.-лейтенант 
Григор Шопов (КДС) за 
посещението му в ЧССР

20 май 1968. Справка от ген.-лейтенант Григор Шопов &ndash; 
зам. председател на Комитета за държавна сигурност относно 
посещение в Чехословакия Строго секретно. Описание: Шопов 
докладва, че органите на ДС в ЧССР понасят удари, без 
министърът на вътрешните работи да ги защити. "Сам 
министърът многократно е заявявал, че той щял да разтури ДС и 
да създаде чехословашко контраразузнаване". Има случаи на 
уволнения на жени, чиито съпруза са били служители на ДС. 
Шопов препредава два политически вица, разказани от чешките 
му колеги "По наше дълбоко убеждение основната причина за 
сегашното състояние в страната се корени в ръководството на 
ЧКП, където няма единство." "Дубчек залъгва братските партии и 
собствената си партия, че е за дружба със Съветския съюз". 
Документът съдържа и отделна справка, посветена на вътрешния 
министър на ЧССР, която е озаглавена "Какво представлява 
министър Йозеф Павел". 
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Предложение за назначаването 
на Д.Кьосев за шеф на I 
управление на КДС

23 май 1968. Предложение от Ангел Солаков &ndash; 
председател на Комитета за държавна сигурност относно 
назначаването началник на I-во управление &ndash; КДС. 
Секретно Солаков предлага на поста да бъде назначен полковник 
Димитър Стоянов Кьосев, който към този момент е заместник-
началник на управлението. Солаков прилага биографична 
справка за Кьосев, от която става ясно, че той е бил на 
"задгранична работа в Австрия, Чехословакия и Гърция". ЦДА, 
ф.1Б, оп.36, а.е.198 
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Градският комитет на БКП в 
София се готви за Младежкия 
фестивал

26 май 1968. Информация за политическата работа в столицата 
по подготовката на IX световен фестивал на младежта и 
студентите за солидарност, мир и дружба. Описание: ГК на БКП 
преценява, че е необходимо да се проведе "широка политическа 
работа" предвид "подчертано политическото съдържание" на 
фестивала и "сложността на обстановката в света". Специална 
програма за работа с "търговските работници" от центъра на 
София, които ще бъдат в непосредствен контакт с участниците 
във фестивала Решение за назначаване на политически 
отговорници на всички международни делегации-участници във 
фестивала ГК на БКП подготвя изграждането на специализиран 
политически отряд от 500 млади комунисти. "Той ще се използва 
за политически мероприятия, за изземане на вражеска 
литература, като аудитория на някои политически дискусии, за 
изолиране на някои групи и прояви". ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.140 
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Справка за настроенията на 
писателите преди техния първи 
конгрес

7-10 май 1968. ЦК на БКП, отдел "Изкуство и култура". 
Информация от инструктор на отдела относно някои настроения 
сред писателските среди във връзка с Първия конгрес на СБП; за 
среща на др. Т. Живков с група писатели. Описание: Авторът на 
справката Владимир Голев докладва, че В писателските среди 
съществуват "значителни настроения срещу членовете на 
сегашното ръководство, главно срещу Г. Джагаров и Б. Райнов, 
както и срещу Фучеджиев и Ан. Стоянов". Джагаров е напълно 
уверен в "абсолютната победа на конгреса". Група писатели 
изразявали недоволство, че само Джагаров контактува с Тодор 
Живков и че те нямат връзка с него. Недоволство от 
предложението на Джагаров конгресът да се проведе в сградата 
на Народното събрание. Информация за среща на Тодор Живков 
с представители на писателския съюз. ЦДА, ф.1Б, оп.42, а.е.42 
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Опасения от ефектите на 
Международния младежки 
фестивал

24 юни 1968. Информационна справка относно проведените 
партийни събрания по бюлетин №4 на ЦК на БКП за значението и 
подготовката на предстоящия Девети световен фестивал на 
младежта и студентите в София Поверително Справката е 
подписана от Ан. Тодоров, завеждащ отдел 
&ldquo;Организационен&rdquo; на ЦК на БКП.. Описание: 
Справката цитира работници, които изразяват задоволство и 
гордост от факта, че София ще е домакин на форума. Има и 
негативни коментари на неназовани лица, според които 
"фестивалът ще бъде голямо и допълнително бреме за 
икономиката ни" и "ще се отрази на материалното положение на 
народа ни" Изразяват се опасения на неназовани лица, че 
фестивалът дава възможност на капиталистическите страни "да 
извършат разузнавателна и разложителна дейност", особено 
сред интелигенцията и младежта; че фестивалът ще остави у нас 
"много пошлости на Запада"; че по време на фестивала "могат да 
се пренесат много венерически и други заразни болести". 
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Смяна на кореспондентите в 
Прага, Белград, Букурещ и 
Тирана

28 юни 1968. Решение "А" № 351 на Секретариата на ЦК на БКП 
от 28 юни 1968 Описание: Секретариатът на ЦК отзовава 
четирима кореспонденти на БТА. Назначени са нови, както и 
кореспондент на в. "Отечествен фронт" в Скопие. ЦДА, ф.1Б, 
оп.36, а.е.184 
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Български учени и политически 
дейци ще вземат участие в 
Международния фестивал

10 юли 1968. Решение "А" № 370 на Секретариата на ЦК на БКП 
по Докладна записка от Оперативното бюро на НПК на IX 
Световен фестивал на младежта и студентите за солидарност, 
мир и дружба. Описание: Оперативното бюро решава в работата 
на фестивала да вземат участие няколко учени, сред които 
академиците Тодор Павлов, Сава Гановски, Ангел Балевски, 
както и политически лица, сред които външния министър Иван 
Башев, министър на отбраната Добри Джуров и неговите 
заместници. ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.194 
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План за отразяване на 
Младежкия фестивал

24 юли 1968. Протокол № 12 от заседанието на Дирекционния 
съвет при Главна дирекция на БРТ, съвместно със съветската 
техническа група, пристигнала за Фестивала, което се състоя на 
24 юли 1968 г. от 17.00 часа Описание: Решения за начина на 
отразяване на Деветия световен младежки фестивал. Считано от 
27 юли до края на фестивала ще се провеждат ежедневни 
оперативки. Сценарият на преките излъчвания ще бъде преведен 
на руски език и предаден на съветските другари, заедно с план за 
видеозаписите. Пропуските за достъп до преките включвания ще 
бъдат "минимален брой". 
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Живков: "В ЧССР трябва да се 
възстанови диктатурата на 
пролетариата като висша форма 
на демокрация"

25 юли 1968 Пленум на ЦК на БКП Описание: Станко Тодоров 
докладва за резултатите от срещата на пет комунистически 
партии във Варшава, проведена на 14 и 15 юли. ЧССР е 
отхвърлила поканата за участие. Обобщението на Тодоров за 
изказването на Гомулка: Какво става в Чехословакия? "В 
Чехословакия се осъществява мирен преход от социалистическа 
държава към република от буржоазен тип." "В Чехословакия се 
развива процес на отдалечаване на Комунистическата партия от 
принципите на марксизма-ленинизма и на нейното превръщане в 
социалдемократическа партия". "Новото явление е процесът на 
мирно преминаване от социализъм към неокапитализъм". 
"Опасността е, че цялата икономика на Чехословакия ще се 
обвърже с капитализма". "Какви са фактите, които показват, че 
ЧКП се превръща в социалдемократическа партия?" "Преди 
всичко това е отношението им към въпроса за свободата на 
печата"..."Първата им крачка след идването им на власт беше да 
се даде пълна “свобода на печата". ЧКП предвижда нов Устав на 
партията. "С този устав ще се гарантира свобода на фракциите". 
Това е "ликвидиране на демократическия централизъм". Гомулка 
допуска, че ЧКП ще разреши появата на опозиционни партии. 
Обобщението на Тодоров за изказването на Янош Кадар: "Ние 
казваме, че в техния ЦК има надмощие на онези сили, които ние 
наричаме равизионистични, а събитията отиват към политическа 
система, подобна на югославската. Това е друга фаза – опасност 
от реставрация на капитализма". "Главният въпрос е как и кого да 
подкрепяме [в Чехословакия]" "В хода на събитията борбата е 
неизбежна. Неизбежно е стълкновението на 
антисоциалистическите сили със силите, които се 
противопоставят на антисоциалистическите и 
ревизионистическите стремежи." Обобщението на Тодоров за 
изказването на Тодор Живков: "Диктатурата на пролетариата в 
Чехословакия е срината." "Чехословашката комунистическа 
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Контрол на излъчванията на 
Младежкия фестивал в пряк 
ефир

27 юли 1968. Протокол № 13 от заседанието на Дирекционния 
съвет при Главна дирекция на БРТ, съвместно със съветската 
техническа група, пристигнала за Фестивала, което се състоя на 
27 юли 1968 г. от 11.00 часа Описание: Групата взима решения за 
избягване на "евентуални провокации по време на преките 
излъчвания" на фестивалната програма: Съветският гала-
концерт ще бъде сниман с отделна Подвижна телевизионна 
станция (ПТС). Това ще позволи "при всяка евентуалност" да се 
изключи предаването на югославския и румънския гала-концерти 
и да се превключи на предаване на съветския; Чехословашкият 
концерт ще бъде излъчен само на запис - "подходящи части по 
наша преценка". Ако прякото излъчване бъде поискано от 
чехословашка страна, има основание за отказ; Международният 
младежки карнавал "крие много непредвидени моменти" и ще 
бъде излъчен на запис "след монтажна преработка"; Да се 
повиши бдителността на операторите и тонрежисьорите, които да 
заглушават микрофоните в "политически и неудобни за нас 
моменти". 
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Отразяване на Младежкия 
фестивал в радиото и 
телевизията

31 юли 1968. Протокол № 14 от заседанието на Дирекционния 
съвет при Главна дирекция на БРТ, което се състоя на 31 юли т. 
г. от 11.00 часа Описание: Решения за по-нататъшното 
отразяване на фестивала в радиото и телевизията: Да се проучи 
съдържанието на унгарския концерт, за да се разбере коя част от 
него е подходяща за излъчване; При недостиг на кадри от 
предватирелно подготвен концерт да се излъчи резервното 
предаване "За вас, жени". 
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Увеличаване на щата на ВКР 31 юли 1968. Предложение на началник-управление III-КДС до 
председателя на щатната комисия при КДС относно промени по 
щата на управление III-КДС и самостоятелните ВКР отдели 
Секретно От особена важност Описание: Началникът на 
управление III на КДС иска увеличаване на щата на военното 
контраразузнаване с нови 23 длъжности. 
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Предложение за създаването на 
Комитет или Министерство на 
печата и информацията

4 юли 1968. Писмо на Д. Елазар, завеждащ отдел "Пропаганда и 
агитация" на ЦК на БКП до Тодор Живков Описание: Авторът на 
писмото предлага "да се обсъди целесъобразността от 
създаване на нов обществено-държавен орган &ndash; Комитет 
при Министерския съвет по печата и информацията с ранг на 
министерство, или на Министерство на печата и информацията". 
На подчинение на новата структура трябва да преминат: БТА, 
Радиото, Телевизията, Държавно обединение "Българска книга", 
заедно с полиграфичните предприятия и държавните 
издателства, организацията за разпространение на печата, 
Агенция "София-прес" и други институции като Научния институт 
за кинематография. ЦДА, ф.1Б, оп.40, а.е.127 
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Решение за назначаването на 
Димитър Кьосев за началник на I 
управление на КДС

12 август 1968. Решение "А" № 378 на Секретариата на ЦК на 
БКП за назначаването на Димитър Стоянов Кьосев за началник 
на Първо управление на КДС. Документът съдържа и докладна 
записка на А. Цанев, завеждащ отдел "Военен" на ЦК на БКП, с 
биографични данни за Кьосев. ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.198 
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Организация на БТР за 
отразяване на чехословашкия 
концерт от фестивала

2 август 1968. Протокол № 16 от заседанието на Дирекционния 
съвет при Главна дирекция на БРТ, което се състоя на 2 август 
1968 г. от 10.00 часа. Описание: Телевизията се задължава да 
покани в студиото чехословашката делегация, за да направи 20-
минутен запис на най-хубавото от тяхната програма. 
Радиопредаването на чехословашкия концерт ще се излъчи 
пряко "на основа на предварително проучване на програмата му"; 
Концертът на Гърция няма да се излъчва, тъй като не е известно 
съдържанието му; Да се проучат претенциите на радиото и 
телевизията към помещенията им в хотел "Роза" и ако е нуждо да 
се извърши преустройство на хотела. 
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Първи реакции след нахлуването 
в Чехословакия

21 август 1968. Информационна справка относно първите 
коментари за съобщението на БТА във връзка със събитията в 
Чехословакия Справката е подписана от Ан.Тодоров, завеждащ 
отдел "Организационен" на ЦК на БКП.. Описание: "...встъпването 
на Съветски войскови части заедно с войскови части на НР 
България, Унгария, ГДР и Полша на чехословашка територия се 
посреща с много голяма радост и одобрение". "Спонтанни" 
митинги на трудещи се в подкрепа решението за "оказване на 
братска помощ" на чехословашкия народ. Съобщения, че много 
граждани се информират за събитията от чужди медии и след 
това "споделят със свои близки и познати". Окръжните комитети 
на БКП трябва да вземат "мерки за засилване на бдителността". 
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Увеличаване на вноса на 
вестници, издавани от 
комунистически партии

22 август 1968. Решение № 443 на Секретариата на ЦК на БКП от 
22 август 1968 г. и докладна записка за увеличаване вноса на 
печатни органи на братски комунистически партии Описание: 
Секретариатът не възразява да се увеличи вноса на 5 печатни 
издания до общо 2 220 броя. Средствата за това да бъдат 
осигурени от Държавния комитет по планиране. В докладна 
записка на отдел "Външна политика и международни връзки" се 
казва, че до края на годината за това са нужни 6 000 валутни 
лева, с каквито Министерството на съобщенията не разполага. 
ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.237 
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Първи реакции на младежта 
след нахлуването в 
Чехословакия

22 август 1968. Информация за въпросите, настроенията и 
коментариите на младежта във връзка със събитията в 
Чехословакия към 20.00 ч. на 22 август 1968 Поверително 
Информацията е от ЦК на ДКМС.. Описание: Българската младеж 
изразява подкрепа на политиката на БКП, на действията, 
"предприети от петте братски партии в Чехословакия". 
Комсомолци от различни заводи изразяват желание да отидат в 
ЧССР като доброволци. Силно възмущение сред младежите, 
предизвикано от позициите на Румъния и Югославия по 
чехословашките събития. Справката цитира и примери на 
неодобрение на действията на Варшавския договор. Слухове за 
активизиране на турското население. Недоволство от начина, по 
който българските радио и телевизия отразяват събитията. "По 
тази причина част от младежта се принуждава да слуша чужди 
радиостанции". 
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Първи реакции в София след 
нахлуването в ЧССР

22 август 1968. Информация № 33 относно проведените 
събрания, коментариите, въпросите и слуховете, които има в 
София по повод взетите мерки за оказване на помощ на 
чехословашките другари за защита на социалистическите 
завоевания в ЧССР Справката е изготвена от Софийския градски 
комитет на БКП.. Описание: "Много комунисти, комсомолци и 
безпартийни активисти" изразяват "задоволство от взетите 
мерки". Същевременно участниците в митингите и събранията 
посочват, че вина за случващото се в момента има 
ръководството на ЧССР и на ЧКП. Препоръка пресата, радиото и 
телевизията да информират по-често за събитията в ЧССР, "за 
да не се дава възможност да се ширят различни слухове". 
Примери за пасивност на партийните събрания, както и примери, 
"когато е изразявана непълна убеденост в необходимостта и 
правилността от взетите мерки". Някои чуждестранни студенти са 
окачествили взетите мерки "като грубо вмешателство във 
вътрешните работи на Чехословакия". Справката коментира и 
слуховете, разпространени от чуждите медии. 
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Справка за коментарите около 
събитията в Чехословакия

22 август 1968. Информационна справка относно коментарите, 
въпросите и предложенията, направени на партийните събрания 
за разглеждане информацията на ЦК на БКП по събитията в 
Чехословакия Справката е подписана от Ан. Тодоров, завеждащ 
отдел "Организационен" на ЦК на БКП.. Описание: Окръжните 
комитети на партията информират, че събранията преминават 
при голям интерес на комунистите и безпартийните. "Горещо" 
одобрение на мерките на правителствата на СССР, България, 
ГДР, Полша и Унгария "в защита на социалистическите 
завоевания в Чехословакия". Възмущение на редица комунисти 
от поведението на Румъния. Съобщения за "единични случаи" на 
неодобрение на взетите в ЧССР мерки, както и за различни 
слухове. Чехословашки туристи на българското черноморие 
определят събитията като "акт на грубо вмешателство във 
вътрешните работи на тяхната страна". Те организират подписка 
до Живков за изтеглянето на българските войски от ЧССР. Други 
чехи обаче одобряват действията на съюзниците. Тодоров 
прилага и 
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Справка за коментарите и 
слуховете в София във връзка 
със събитията в ЧССР

23 август 1968. Информация № 34 относно проведените 
събрания, коментарите, въпросите и слуховете, които има в 
София по повод взетите мерки за оказване помощ на 
чехословашките другари за защита на социалистическите 
завоевания в ЧССР Справката е изготвена от Градския комитет 
на БКП в София.. Описание: Общият тон на проведените 
събрания е пълно одобрение на предприетите мерки. Много хора 
слушат чужди радиостанции и "приемат техните тенденциозни 
съобщения". Слухове, че Дубчек е потърсил помощ от ООН и че 
ФРГ и Австрия провеждат военна мобилизация. Цитират се 
случаи на несъгласие с нахлуването на ЧССР. Съобщение за 
разпространение на протестни лозунги, които са предадени на 
КДС. 
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Справка за коментарите на 
трудещите се във връзка със 
събитията в ЧССР

23 август 1968. Информационна справка относно коментарите, 
въпросите и предложенията на комунисти и безпартийни трудещи 
се във връзка със събитията в Чехословакия Справката е 
изготвена от Ан. Тодоров, завеждащ отдел "Организационен" на 
ЦК на БКП.. Описание: В София, Толбухински окръг и на други 
места "много комунисти и комсомолци са изразили готовност 
лично да участват в оказването на помощ на народа на 
Чехословакия". Прояви на силно възмущение от поведението на 
ръководствата на румънската комунистическа партия и на Съюза 
на югославските комунисти. Цитират се единични случаи на 
несъгласие с нахлуването в ЧССР. Съобщения за недоволство 
сред чехословашките туристи в България Тодоров прилага и 
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Реакции на интелигенцията след 
нахлуването в ЧССР

31 август 1968 Информация относно коментариите за събитията 
в Чехословакия сред научната, техническа и творческа 
интелигенция в столицата Поверително Справката е изготвена от 
Софийския Градски комитет на БКП и е подписана от секретаря 
П. Павлов. Описание:
"Определено може да се каже, че всички научни, културни дейци 
и инженеро-технически работници [....] безрезервно подкрепят 
решението на съюзните страни начело със Съветския съюз да се 
окаже конкретна помощ на ЧКП и здравите сили, включително и с 
въоръжена сила." Интелигенцията осъжда "позициите на 
румънските ръководители по отношение събитията в 
Чехословакия" и изразяват възмущение от "поведението на 
югославските ръководители, провокационните и сензационни 
предавания и антибългарската попаганда и хули, отправени по 
радио Белград." "Сред някои среди на техническата интелигенция 
съществува възгледът, че Съветският съюз изостава в науката и 
икономиката, че в редица области ние трябва да се учим главно 
от капиталистическите страни". "...събитията в Чехословакия са 
смутили работата на българо-чехословашката продукция “Езоп”. 
Чехословашките кинематографисти са прекратили работата по 
филма в продължение на 2 дни. ...Отговорникът на 
чехословашката група [….] се е разплакал обезпокоен за 
семейството си. Прегърнал Рангел Вълчанов, който също се 
разплакал, съчувствайки на тревогата на своя колега." Павлов 
информира за "вражески коментари" сред средите на 
интелигенцията. "Така например инж. Петко Борисов Вардев от 
"Химметалург проект" е разказвал на своя колежка, че руснаците 
никога не са били желани от българския народ." 
"Преподавателката по немски език в Института по транспорта 
Ани Шалшон Доева одобрявала напълно политиката в 
Чехословакия. Изказала се е, че Чехословакия е окупирана...". Д-
р Добри Добрев е заявил, че "тези министри, които са извън 
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Пропагандни мероприятия на 
БКП във връзка със събитията в 
ЧССР

25 септември 1968. Решение "А" № 488 на Секретариата на ЦК на 
БКП. Мероприятия по пропагандната и разяснителна работа във 
връзка със събитията в Чехословакия Поверително Описание: 1. 
По партийна линия &ndash; предвиждат се срещи с 
представители на чужди комунистически партии, предимно от 
Латинска Америка и развиващия се свят 2. По линия на 
държавните органи и институции Външно министерство да 
мобилизира целия състав на задграничните представителства за 
провеждане на разяснителна работи по българската позиция 
спрямо ЧССР Културните центрове в Прага и Алжир да 
провеждат целенасочена пропаганда Основните медии "да 
изработят специални планове за задгранична пропаганда" 3. По 
линия на обществените организации и съюзи БЗНС да разяснява 
на аграрните партии в чужбина българската позиция Да се 
мобилизират усилията на ОФ, профсъюзите, ДКМС, Комитетът на 
българските жени и др. Да се мобилизират творческите съюзи 
ЦДА, ф.1Б, оп.36, а.е.260 
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Събрания против поведението 
на Югославия

14 септември 1968. Информационна справка относно 
проведените в страната събрания за обсъждане статията във 
вестник "Работническо дело" под заглавие "Не губете разсъдък". 
Поверително Справката, предназначена за Секретариата на ЦК 
на БКП, е подписана от Ан. Тодоров, завеждащ отдел 
"Организационен" на ЦК.. Описание: Статията се появява в 
момент, "когато югославското партийно и държавно ръководство 
се обяви открито против помощта, която петте страни-членки на 
Варшавски договор оказват на чехословашкия народ". Трудовите 
колективи и интелигенцията смятат статията "Не губете 
разсъдък" за "достоен отговор срещу опитите на югославското 
ръководство да се меси в нашите вътрешни работи, да разпалва 
националистически страсти". Има предложения "ЦК на БКП да 
информира по-пълно партията по македонския въпрос". 
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ДКМС и БКП отчитат резултатите 
от Международния младежки 
фестивал

Септември 1968. Информация за резултатите на IX Световен 
фестивал Описание: Документът е от две части: отчет на ЦК на 
ДКМС за резултатите от IX Световен фестивал на младежта и 
студентите и проект за Решение на Политбюро на ЦК на БКП 
относно фестивала. ДКМС отчита, че фестивалът е бил преди 
всичко политическа проява, по време на който българската 
делегати "аргументирано защитаваха и доказваха правотата на 
марксистко-ленинските идеи". В доклада се казва, че редица 
западни делегации са използвали фестивала като трибуна "за 
активна пропаганда на буржоазните идеи"; Освен това "по време 
на фестивала с идеологическа диверсия се занимаваха и 
многобройните буржоазни журналисти"; имало е и "леви 
екстремисти". Специално внимание на поведението на 
чехословашката делегация, чиито ръководители "не криеха, че 
тяхната основна цел е да използват фестивала, за да 
популяризират политиката на новото чехословашко ръководство"; 
отделено е внимание и на румънската и югославските делегации. 
Политбюро дава висока оценка на фестивала. Политбюро 
нарежда на Министерството на финансите да предостави на ЦК 
на ДКМС и на Министерството на просветата "допълнителни 
средства за дългосрочно командироване на работници за 
проучване на идейните явления сред младежта на 
капиталистическите страни и в страните от третия свят". ЦДА, 
ф.1Б, оп.35, а.е.381 
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Решение на Политбюро за 
състава на българската 
делегация в ООН

4 септември 1968. Решение № 295 на Политбюро на ЦК на БКП 
от 4 септември 1968 г. и докладна записка за определяне състава 
на делегацията на НРБ за 23-тата сесия на Общото събрание на 
ООН Описание: Политбюро определя 11 български делегати за 
предстоящата сесия на Общото събрание на ООН. В докладна 
записка от 29 август министърът на външните работи Иван 
Башев предупреждава, че империалистическите държави "ще 
използват събитията в Чехословакия, за да отправят клевети 
срещу Съветския съюз и другите социалистически страни". Той 
не изключва свикването на Съвета за сигурност по този въпрос "с 
оглед да изолират социалистическите страни". Министърът 
предлага ограничен състав на българската делегация заради 
"необходимостта от прилагане на строг режим на икономии" и 
включването в нея на "дипломатическите сътрудници на 
Постоянното представителство в Ню Йорк". ЦДА, ф.1Б, оп.35, 
а.е.295 
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След януарския пленум на ЦК на 
ЧКП

20 януари 1968 Строго поверителна справка на БТАНеподписан, 
но персонализиран анализ за януарския пленум на ЧКП, 
представен като "трета фаза на едно перманентно заседание на 
ЦК, започнало още през октомври миналата година". В него се 
твърди: Икономическите трудности са дали "храна за 
създаването на една нетърпима ситуация и за искания за 
коренни промени в ръководството на партията и държавата"; 
Недоволството срещу Антонин Новотни е било твърде голямо, а 
в създаването на "атмосфера на нетърпимост" към него са 
играли роля и интелектуалците; С името на Новотни се е 
свързвал "административно-директивният метод за решаването 
на обществените въпроси"; Опозиционно настроената 
интелигенция упражнява "мълчалив бойкот или открито 
изразяване на несъгласие" и така създава атмосфера на 
съмнение в правилността на решенията на септемврийския 
пленум на ЧКП срещу "антипартийните изстъпления на групата 
около "Литературни новини"; ЦК на Съюза на писателите е 
избрал за заместник-председател на Съюза ян Прохаска, а за 
член на своя президиум &ndash; Милан Кундера. Авторът 
напомня, че и двамата са били остро критикувани за неправилни 
позиции на септемврийския пленум на ЦК на ЧКП. 
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Случаят генерал Шейна 9 март 1968 Строго поверителна справка на БТААнонимен, но 
персонализиран анализ за бягството на генерал-майор ян Шейна 
в САЩ. В него се разглеждат две хипотези: че генералът е 
извършил стопански злоупотреби и е искал да избегне 
правосъдието и че генералът е замислял армейски заговор за 
удържането на Новотни на власт. Авторът прогнозира, че 
натискът за отстраняване на Новотни от поста скоро ще стане 
непоносим. 
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За създаването на "Клуб 231" 1 април 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
Франс прес от Прага за учредяването на "Клуб 231" от "бивши 
затворници-некомунисти с разрешението на Централния комитет 
на Комунистическата партия и Министерството на вътрешните 
работи". Агенцията съобщава, че "цифрата 231 е свързана с чл. 
231 от Наказателния закон "за защита на Републиката&ldquo;, 
съгласно който десетки хиляди чехи и словаци бяха осъдени на 
смърт и на дългогодишен затвор." 
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За писмо на бивш затворник до 
"Клуб 231"

2 април 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
ЧТК от Прага, която цитира писмо на бившия затворник Е. 
Голдщюнер до новоучредения "Клуб 231". Той определя като 
обосновано твърдението, че трябва да бъдат "наказани ония, 
които нарушават действащите закони и основните принципи на 
хуманността". 
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За броя на политзатворниците в 
Чехословакия според "Клуб 231"

6 май 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
ЧТК от Острава за среща на членовете на "Клуб 231". Цитирани 
са генералният секретар на Клуба я. Бродски и членът на ЦК на 
Клуба В. Палечек, според които в чехословашките затвори се 
намират около 600 [политически] затворници. 
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Специално отношение към 
чешки делегат на писателския 
конгрес в София

21 май 1968 Вътрешна справка на РСЕ по информация на Радио 
БелградОписание: Председателят на Съюза на българските 
писатели Георги Джагаров не се е ръкувал с чехословашкия 
представител Петер Пуйман, когато Пуйман е връчил подарък от 
името на Съюза на писателите на Чехословакия и не е 
благодарил за речта, както е сторил с останалите участници; 
Радио Белград цитира Пуйман, който е заявил, че в Чехословакия 
няма завръщане на капитализма, нито контрареволюция, нито 
опасност за социализма, а само намерение за социалистическа 
демокрация в условия на свобода и под контрола на народа. 
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Български писатели критикуват 
ЧССР

22 май 1968 Вътрешна справка на РСЕ по информация на Радио 
БелградОписание: Български писатели реагират на 
поздравителната реч на представителя на чехословашките 
писатели Петер Пуйман. Писателят Стоян Даскалов казва, че му 
е болно да чува как говорители от братски страни говорят за ново 
по-съвършено общество; Представителите на ЧССР са изразили 
неудовлетворение от подобни интерпретации. По всяка 
вероятност те са забелязали, че речта на Пуйман въобще не е 
спомената по телевизията и че българските вестници не са 
съобщили нищо за нея; Генералният директор на Българското 
национално радио Богомил Нонев заявява, че никой няма право 
на подобни експерименти защото това е "безотговорно към 
хората от работническата класа". 
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Четирима осъдени за убийството 
на български войник

23 май 1969 Информация на ReutersЧетирима души са получили 
присъди до девет години затвор за убийството на български 
войник през септември 1968. г. Според психиатър единият от 
осъдените &ndash; Иржи Балоус, който застрелял войника, е бил 
с ментално разстройство. Информацията на Reuters е по 
съобщение в чешкия вестник "Руде Право". 
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За член на "Клуб 231", обявен за 
"агент на вражеската разведка"

28 май 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
ЧТК, която съобщава за публикация на вестник "Руде право", 
насочена срещу Отакар Рамбусек &ndash; един от активистите на 
"Клуб 231". Посочва се, че вестникът го е определил като "агент 
на вражеската разведка", чиято дейност е "прилично заплащана в 
чехословашка и чужда валута". 
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Доклад на РСЕ за края на 
Конгреса на Съюза на 
българските писатели

29 май 1968 МюнхенОписание: След тридневни "дискусии" 
писателският съюз е декларирал лоялност към партията и към 
комунистическите принципи. Председателят на съюза Георги 
Джагаров казва: "С оглед на факта, че всички делегати без 
изключение са в духа на основния доклад и на неговата 
идеологическо-политическа и теоритични постановки&hellip;.няма 
да направя обобщаващо изказване" Отбелязва се липсата на 40 
души - делегати на конгреса. Обяснения за тази липса няма. 
Припомня се негативното отношение, което представителите на 
писателския съюз са демонстрирали към чешкия си колега Петер 
Пуйман. 
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За становището на Словашката 
комунистическа партия по 
положението в страната

31 май 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
БТА от втория ден от заседанието на пленума на ЦК на ЧКП. В 
нея се съобщава за "становището на Словашката компартия по 
съвременното политическо положение в страната". В 
становището се казва: Политическото положение след януарския 
пленум "е много сложно, тъй като раздвижи всички социални и 
политически слоеве на обществото"; Партията се освобождава от 
административно-бюрократичните методи, осъжда и се 
разграничава от извършителите на "груби извращения и 
беззакония"; Партията следва и в бъдеще "да укрепва своята 
ръководна роля чрез средства и методи, отговарящи на 
обществената ситуация"; "Централен политически въпрос е 
успешното развитие на такава демокрация, която да създаде 
предпоставки за здрав съюз на инстинските демократични и 
революционни сили на двата наши братски народи и 
националности"; Безогледното осъждане на Държавна сигурност, 
съдилищата и прокуратурата затруднява демократизацията и 
консолидацията на държавния апарат; Някои статии за 
несправедливо пострадалите лица понякога са украсени с 
измислици и създават стадна психоза, което е пречка за 
оценяване на изтъкнати личности като Щефаник и Масарик; ЦК 
на СКП е против промъкването на лозунги на някои предателски 
буржоазни партии (например на людятството в Словакия); ЦК на 
СКП "оценява високо голямата политическа активност на 
младежта", но изтъква, че част от нея има "неправилни 
политически възгледи"; СКП "цени високо" значението на 
работническите отряди и смята за вредна дискусията за 
съществуването им; СКП следи развитието и тенденциите в 
некомунистическите политически партии; СКП отхвърля 
антисъветските и антикомунистическите нападки; 
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За резултатите от разследването 
по случая с генерал Шейна

7 юни 1968 Строго поверителна справка на БТАИнформация на 
кореспондента на БТА в Прага. В нея се казва, че причините за 
бягството на генерал-майор Шейна в САЩ със сигурност не са 
политически. Генералът се е опитал да избегне правосъдието 
след стопански злоупотреби. 
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В Националното събрание на 
ЧССР

26 юни 1968 Вестник "Народна армия"Информацията по БТА е за 
дебата по Законопроект за съдебна реабилитация на 
пострадалите по политическите процеси от 50-те години. В 
преамбюла за закона се казва, че трябва да бъдат отстранени 
несправедливостите спрямо граждани, които са били осъдени без 
да са извършили престъпна дейност спрямо социалистическото 
общество. 
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Двете опасности 26 юни 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът препечатва от 
"Руде Право" статия на Олдриж Швестка, член на Президиума на 
ЦК на ЧКП и главен редактор на "Руде Право". Според него 
едната опасност се формира около консервативното крило на 
партията, а другата се консолидира в партията като определена 
опозиция спрямо януарския пленум и събира около себе си 
враговете на социалистическата система. 
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Две хиляди думи 3 юли 1968 Строго поверителна справка на БТАПревод на 
Отвореното писмо на Лудвик Вапулик, озаглавено "Две хиляди 
думи". 
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Чистите демократи се стремят 
към властта"

11 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Информация от 
кореспондента на "Работническо дело" в Москва, чието име не се 
споменава. Вестникът цитира статия на съветския "Литературная 
газета" под същото заглавие, която е насочена срещу автора на 
Манифеста "Две хиляди думи" Людвик Вацулик. "Литературная 
газета" определя Манифеста като "провокационна, 
подстрекателска програма за действие". 
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Диверсантите търсят пукнатина 13 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Информация от 
кореспондента на "Работническо дело" в Москва, чието име не се 
споменава. Вестникът цитира статия на "Советская Россия" под 
същото заглавие, насочена срещу методите на западната преса и 
"буржоазната пропаганда" в Чехословакия. 
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Среща на ръководители на 
социалистически страни

15 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Кореспонденция на 
БТА от Варшава, където се провежда срещата на държавните и 
партийни ръководители на България, ГДР, Унгария, СССР и 
Полша. 
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Решителен отпор срещу силите 
на реакцията

15 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Вестникът препечатва 
редакционна статия на полския "Трибуна люду", посветена на 
събитията в Чехословакия. В статията се казва, че "решителният 
отпор срещу силите на реакцията и маневрите на 
империалистите против социалистическа Чехословакия е в 
интереса на всички социалистически страни". 
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Среща на ръководители на 
партии и правителства на 
социалистически страни

16 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Официално комюнике 
на БТА от Варшавската среща на държавните и партийни 
ръководители на България, ГДР, Полша, Унгария и СССР. 
"Участниците в срещата в дух на пролетарски 
интернационализъм размениха информация за положението в 
своите страни и за развитието на събитията в Чехословакия и 
изпратиха общо писмо до Централния комитет на ЧКП". 
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Да бъде разгромена 
контрареволюцията!

18 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Вестникът публикува 
писмото на партийните и държавни ръководители на пет 
социалистически държави до ЦК на ЧКП, прието на срещата им 
във Варшава. Вестникът определя писмото като "изключително 
важен документ" и като проява на "интернационализма и 
солидарността на комунистическите партии и социалистическите 
страни". Цитират се и набелязаните мерки за защита на 
социализма в ЧССР, в това число и "прекратяване дейността на 
всички политически организации, които се обявяват против 
социализма" "овладяване от партията на средствата за масова 
информация - печата, радиото, телевизията, и използването им в 
интерес на работническата класа, на всички трудещи се, на 
социализма". 
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Защитата на социализма 
интернационално дело

23 юли 1968 Вестник "Народна армия"Неподписан материал, в 
който се казва, че основите на социализма в ЧССР са 
застрашени. Според вестника бездействието на останалите 
"братски" страни в тази ситуация е "истинско предателство". 
Припомнят се унгарските събития от 1956г., когато "в защита на 
социализма силите на Варшавския договор воюваха рамо до 
рамо против контрареволюцията в Унгария". 
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Воините подкрепят писмото на 
братските партии до ЦК на ЧКП

23 юли 1968 Вестник "Народна армия"Кратки дописки, подписани 
от български офицери. В тях се казва, че са уведомили 
войниците и офицерите от техните поделения за обстановката в 
ЧССР и за писмото на комунистическите партии на България, 
ГДР, Полша, СССР и Унгария до ЦК на ЧКП. 
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Да се прегради пътят на 
реакцията!

23 юли Вестник "Народна армия"Информация на БТА, според 
която "трудовите колективи изразяват пълна подкрепа на 
изпратеното от името на комунистическите и работническите 
партии на България, ГДР, Полша, Съветския съюз и Унгария 
писмо до Централния комитет на Чехословашката 
комунистическа партия". 
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Реваншистите проявяват 
активност

23 юли 1968 Вестник "Народна армия"Информация на ТАСС, 
която цитира кореспондента на "Правда" в Бон Владимир 
Михайлов. В нея се говори за засилено присъствие на "бонски 
политици" в Прага и за засилената западна пропаганда по 
отношение на ЧССР. "Зад чудотворните рецепти за "свобода и 
демокрация", които сега проникват от Бон в Прага се крият най-
банални планове за износ на контрареволюция и капитализъм в 
Чехословакия". Кореспондентът пише още, че в близост до 
границите с ГДР и ЧССР "се подготвят най-големите маневри на 
бундесвера". 
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По повод "Гледището на 
Президиума на ЦК на ЧКП"

23 юли 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът препечатва 
редакционна статия на съветския "Правда", в която се критикува 
реакцията на ЦК на ЧКП спрямо писмото на комунистическите 
партии на България, Полша, ГДР, СССР и Унгария. По повод 
въпросното писмо ЦК на ЧКП е решил да следва "политическата 
линия от януарския пленум". "Ние не виждаме реални причини, 
които да дават право за твърдения, характеризиращи сегашното 
положение като контрареволюционно, за твърдения за 
непосредствена заплаха за основите на социалистическия 
строй", се казва в позицията на ЦК на ЧКП. 
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Отношението към Съветския 
съюз – пробен камък за вярност 
към комунизма

24 юли 1968 Вестник "Народна армия"Неподписаният материал 
започва с цитат от Георги Димитров, в който се казва, че няма 
друг критерий за това кой е приятел или враг на социализма, 
освен отношението към СССР. В статията се казва, че 
"световният империализъм си е поставил за задача, 
противопоставяйки "обновителния процес" в Чехословакия на 
"ортодоксалния социализъм" в Съветския съюз да вбие клин 
между тях ...и в крайна сметка да реставрира капитализма в 
Чехословакия". Статията критикува и неназовани политици в 
ЧССР, които "за съжаление съдействат за осъществяването на 
тези планове." 
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Варшавският договор – залог за 
социалистическите завоевания

24 юли 1968 Вестник "Народна армия""Народна армия" цитира 
коментар на съветския вестник "Красная звезда" по повод 
изявленията на завеждащия Държавно-административния отдел 
на ЦК на ЧКП генерал В. Прхлик. На пресконференция в Прага 
Прхлик се нахвърлил с "клевети върху организационните 
принципи на Обединеното командване, върху 
взаимоотношенията между командирите, щабовете на 
Въоръжените сили на Варшавския договор", както пише "Красная 
звезда". Според вестника изявленията на Прхлик имат за цел "да 
дискредитира [Варшавския] договор, да откъсне Чехословакия от 
социалистическата общност". 
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Срещу настъплението на 
реакцията – решителен отпор

24 юли 1968 Вестник "Народна армия"Информация за това как 
"трудови колективи от заводи, предприятия и учреждения" 
подкрепят писмото на петте социалистически страни до ЦК на 
ЧКП. "Настояваме да се прегради пътят на реакцията и да се 
помогне на здравите сили на чехословашкия народ за укрепване 
на позициите на социализма в ЧССР". 
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Вярваме в силата на 
чехословашкия народ

24 юли 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът резюмира 
декларация на съветски дейци на културата, в която се казва, че 
"писмото "Две хиляди думи" отговаря на далечните цели на 
определени антисоциалистически, антикомунистически сили в 
Чехословакия и извън нейните предели, които жадуват да 
прокарат път на контрареволюцията". В друга дописка под 
заглавие "Необходима решителност" вестникът цитира 
генералния секретар на ЦК на Салвадорската компартия Хосе 
Руис, който казва, че "настъплението на реакцията в 
Чехословакия не среща необходимия отпор". 
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Тревожно е да те хвали врагът... 28 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Авторски коментар на 
проф. Филип Филипов, народен артист и главен редактор на 
"Българска кинематография", посветен на събитията в 
Чехословакия. Коментарът е насочен срещу авторите на 
Манифеста "Две хиляди думи" и е в подкрепа на писмото на 
петте социалистически страни от Варшавската среща. 
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Две хиляди думи или призив към 
контрареволюция?

4 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Авторски коментар на 
Димчо Соколов, който нарича манифеста "Две хиляди думи" 
"подстрекателски документ, подписан от група политиканстващи". 
Авторът осъжда и подкрепата, която някои чехословашки медии 
оказват на авторите на Манифеста. Според Соколов въпросните 
медии се нахвърлят "срещу онези, които дават отпор на този 
контрареволюционен документ. Странни понятия за 
"независимост на печата", за "съединяване на свободата със 
социализма"! 
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Твърда решимост за защита на 
завоеванията на социализма

8 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Вестникът информира за 
публикация в съветския "Правда", която обобщава реакциите в 
СССР в подкрепа на "комунистите и работническата класа в 
Чехословакия". 
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Министърът на външните работи 
на ЧССР пристигна на 
официално посещение

9 юли 1968 Вестник "Работническо дело"Протоколна информация 
на БТА за посещението на външния министър на ЧССР д-р Иржи 
Хайек в София. 
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Социалистическите страни ще 
укрепват с всички сили своята 
отбрана

9  юли 1968 Вестник "Работническо дело"Информация на ТАСС 
за реч на Леонид Брежнев пред випускниците на съветските 
военни академии в Кремъл. "Докато съществува империализмът, 
докато той не се е отказал от опитите си да спре със сила 
социалния прогрес на човечеството, социалистическите страни 
ще укрепват с всички сили отбраната си", казва Брежнев. 
Вестникът цитира и изявление на съветския министър на 
отбраната Андрей Гречко, направено пред същата аудитория. 
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Съвместно комюнике за срещата 
между Политбюро на ЦК на 
КПСС и Президиума на ЦК на 
ЧКП

2 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът препечатва 
съобщение на ТАСС, според която срещата е преминала "в 
атмосфера на пълна откровеност, искреност и взаимно 
разбирателство". 
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Съобщение на БТА (за 
нахлуването в ЧССР)

21 август 1968 Вестник "Народна армия""БТА е упълномощена да 
заяви, че партийни и държавни деятели на ЧССР са се обърнали 
към Съветския съюз и други съюзни държави с молба да окажат 
на братския чехословашки народ неотложна помощ, включително 
и помощ с въоръжени сили". 
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Съотношението на силите се 
изменя в полза на социализма

21 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът препечатва 
уводна статия на съветския "Правда". В нея се казва, че 
"революционните, прогресивни сили на съвременността са в 
историческо настъпление". "Съотношението на силите в света 
продължава да се изменя в полза на социализма. И колкото да 
усъвършенстват своите методи на дейност идеолозите на 
капитализма, този отживял обществен строй е обречен". 
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Обръщение към гражданите на 
Чехословашката 
Социалистическа Република

24 август 1968 Вестник "Народна армия"Обръщението е 
подписано от правителствата на НРБ, ГДР, Полската Народна 
Република, СССР и Унгарската Народна Република. В него се 
казва, че "отговаряйки на призива за помощ, който отправиха към 
нас верни на делото на социализма ръководни партийни и 
държавни дейци на Чехословакия, ние дадохме указания на 
нашите въоръжени сили да окажат на работническата класа, на 
целия чехословашки народ необходимата подкрепа в защита на 
неговите социалистически завоевания." 
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В защита на социализма в 
братска Чехословакия

24 август 1968 Вестник "Народна армия"Материал на БТА, в 
който се казва, че нахлуването на силите на Варшавския договор 
с ЧССР се посреща с "всеобщо одобрение от творческите и 
научни дейци в нашата страна". Цитират се телеграми на 
творчески съюзи, издателства и институти в подкрепа на 
"мерките, взети от правителствата на НРБ, ГДР, ПРП, СССР и 
УНР". 
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Пътят на измамата е пресечен 24 август 1968 Вестник "Народна армия"Редакционна статия на 
"Народна армия", насочена най-вече срещу Александър Дубчек, 
за когото се казва, че той и хората му са приели Декларацията от 
Братислава, за да си осигурят "прикритие, докато завършат 
пълния кръг на измяната". "Тихата" контрареволюция в 
Чехословакия, двойната игра на десните в чехословашкото 
партийно ръководство е разкрита и блокирана". 
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Лудвиг Свобода в СССР 24 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът публикува 
информация на ТАСС за посещението на чехословашкия 
президент Лудвиг Свобода в Москва. В информацията пише, че 
той е бил посрещнат с възгласи "Да живее съветско-
чехословашката дружба!" и "Дружба, мир!" В друга публикация 
под заглавие "В ООН &ndash; отпор на клеветниците" се казва, че 
"представителите на Съветския съюз, Унгария и България дадоха 
отпор на опитите на империалистическите държави да използват 
ООН като инструмент в кампанията от лъжи и клевети срещу 
социалистическите страни". 
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Въпреки провокациите в Прага 
положението е спокойно

24 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът цитира 
кореспонденция на пратеника на съветския "Известия" В. Голцев. 
В Прага "провокаторите не подбират средства, само и само да 
влошат атмосферата. Така например те организират чести 
минавания на санитарни автомобили по улиците с цел да 
създадат впечатление, че в града имало много пострадали", 
пише Голцев. Той добавя, че въпреки провокациите, съветските 
воини остават спокойни. В друга публикация "Съобщение на 
ТАСС" се казва, че положението в ЧССР си остава нормално. 
Същевременно публикацията предупреждава за "активизиране на 
реакционните сили, които чувстват, че почвата се изплъзва под 
краката им." 
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Провал на контрареволюцията в 
Чехословакия

24 август 1968 Вестник "Народна армия"Кратки съобщения за 
реакциите на лявата преса в няколко световни столици за 
събитията в Чехословакия. 
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Престъпници, агенти и ционисти 24 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът цитира статия 
на В. Руднев в съветския "Известия", посветена на 
опозиционните клубове в Чехословакия. Според него в състава 
на Клуб-231 "могат да се срещнат бивши нацистки генерали, 
есесовски офицери, министри от марионетната словашка 
държава, представители на реакционното духовенство, 
предатели на родината." Вестникът публикува и материал на 
Юрий Жуков в съветския "Правда", който има заглавие "Кои са 
враговете и кои са приятелите?" Статията е насочена срещу 
западната пропаганда. 
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Делегация на ЦК на БКП начело 
с др. Тодор Живков замина за 
срещата в Братислава

3 август 1968 Вестник "Народна армия"Делегацията ще вземе 
участие в шестстранната другарска среща между 
представителите на БКП, ГЕСП, КПСС, ПОРП, УСРП и ЧКП. 
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Делегациите за шестстранната 
другарска среща пристигнали в 
Братислава

3 август 1968 Вестник "Народна армия"Информация за 
пристигането на делегациите на БКП, ГЕСП, КПСС, ПОРП, УСРП 
и ЧКП в Братислава. В дописката пише, че на посрещането са 
присъствали хиляди граждани, които са издигнали лозунги "Да 
живее Съветският съюз!" и "Да живее другарят Брежнев!" 
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Сами не бихме могли да 
направим нищо

3 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът цитира реч на 
президента на ЧССР Лудвик Свобода след срещата на 
Политбюро на КПСС и Президиума на ЦК на ЧКП. Според 
Свобода двете страни са стигнали до извода, че "жизнените 
интереси на социалистическата общност и международното 
комунистическо движение налагат да се осъществят нови стъпки 
за укрепване на единството на комунистическите и 
работническите партии." 

PDF_Media_Archive/8_3_1968_NA_3.pd
f

Единство и сплотеност 6 август 1968 Вестник "Народна армия"Редакционен материал, 
който информира за резултатите от срещата в Братислава между 
ръководителите на шестте социалистически държави. Вестникът 
определя Братиславската декларация като "нов удар срещу 
тъмните сили, които се мъчат да вбият клин в единството на 
социалистическата общност". Същевременно в коментара се 
казва, че "от воините на Варшавския договор се изисква винаги 
да бъдат готови да сразят всеки враг". 
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Нов началник-щаб на 
Обединените въоръжени сили на 
държавите-участнички във 
Варшавския договор

6 август 1968 Вестник "Народна армия"Биографична справка за 
генерал Сергей Матвеевич Щеменко, който е назначен за 
началник-щаб на Обединените въоръжени сили на държавите-
участнички във Варшавския договор. 
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Важна крачка към укрепване на 
социалистическата общност

6 август 1968 Вестник "Народна армия"Кратки информации с 
реакциите на пресата от няколко столици за срещата на шестте 
социалистически държави в Братислава. Вестникът публикува и 
кратка дописка за реч на Александър Дубчек пред чешките радио 
и телевизия. В нея се казва, че ЧССР трябва да се опира на 
"всестранното интернационално сътрудничество със страните от 
социалистическата общност и с международното комунистическо 
движение." 
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Силата е в единството ни 6 август 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът препечатва 
уводна статия на съветския "Правда", която коментира 
резултатите от срещата на лидерите на шест комунистически 
държави в Братислава. "Съвещанието на представителите на 
шестте братски партии изрази волята на най-широките народни 
маси от социалистическите страни за по-нататъшно сплотяване в 
името на общото дело". 
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Защитаваме делото на 
социализма в братска 
Чехословакия

1 септември Вестник "Народна армия"Кореспонденция на 
специалния пратеник на вестника подполковник Рангел Златков 
от Банска Бистрица. 
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Трудности и надежди 1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът публикува 
информация на ТАСС по материали на пражките кореспонденти 
на "Правда" и "Икономическая газета" Журавски, Сдобов и 
Гудимов. Те пишат, че икономиката на Чехословакия се 
стабилизира, а дейността на партийните и държавни органи се 
нормализира. Същевременно кореспондентите отбелязват, че 
чешките власти на летище Ружине отказват да подновят 
нормална работа. "В особено грозна светлина се представиха 
ръководителите на летището....които забраниха на персонала не 
само да обслужи самолетите на Аерофлот, но дори да се 
приближи до тях." 
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Благородството на съветските 
воини

1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът публикува 
информация на ТАСС по материали на съветската преса. 
"Хората разбират,че съветските войски и войските на другите 
страни от социалистическата общност са дошли в Чехословакия 
само с една цел: да помогнат на нейния народ да защити 
завоеванията на социализма." 
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Борбата не е завършена 1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Вестникът цитира 
информация на Сергей Борзенко за съветския "Правда". "Всички 
честни хора в Чехословакия апелират да бъдат ликвидирани 
контрареволюционните банди, които наброяват над 40 хиляди 
злостни типове". "Претърпели поражение в столицата и големите 
градове, реакционерите плъзват из провинцията". 

PDF_Media_Archive/9_1_1968_NA_4.pd
f

Прага върви към нормализиране 1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Информацията е на 
специалния кореспондент на БТА в Прага Н. Захариев. 
"Влизането на съюзническите войски в Чехословакия подейства 
като шок, който разби много надежди на Запада и онези тук, които 
бяха обърнали поглед към него". В друга информация под 
заглавие "Пленум на ЦК на ЧКП" същият кореспондент пише за 
персоналните промени в Централния комитет на партията. 
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Съобщение на унгарската 
правителствена служба

1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Кореспонденция на 
БТА от Будапеща, в която се съобщава за действията на 
унгарските части в Чехословакия, както и за трафика по унгарско-
чехословашката граница. 
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Пълно одобрение на 
решителните действия

1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Кратки информации 
за вестникарски съобщения от Хелзинки, Берлин и Гуаякил, в 
които се изразява одобрение от споразумението между СССР и 
Чехословакия. 
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Начело трябва да стои 
комунистическата партия

1 септември 1968 Вестник "Народна армия"Кореспонденция на 
БТА от Будапеща по повод интервю на Лайош Фехер, член на 
Политбюро и заместник-председател на МС на Унгария. В него 
той казва, че съюзническите армии не са влезли в Чехословакия 
като завоеватели и "не желаят да вземат от нея нито частица 
земя". Фехер казва, че унгарската компартия принципно е 
подкрепила януарската линия на ЧКП. Същевременно той 
добавя, че "дълбок и справедлив обществен процес може да 
достигне целта си само тогава, когато начело на този процес стои 
партията." 
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Вестник "Руде Право" отхвърля 
обвиненията на "Народна армия"

14 септември 1968 Вътрешна справка на РСЕ по информация на 
Радио ПрагаОписание: Вестник "Руде Право" отхвърля 
твърденията на вестник "Народна Армия" за открити множество 
тайни складове за оръжие в сградите на Правителствения 
Президиум, Министерството на Земеделието, Телевизията и на 
летище Ружине. Редакцията на "Руде Право" потърсила за 
коментар функционери и отговорни работници в тези учреждения 
и те недвусмислено отхвърлили обвиненията. От вестника 
заявяват, че подобни непотвърдени информации не спомагат за 
нормализирането на отношенията. 
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Словашкият "Правда" за 
обвиненията на "Народна армия" 
срещу Иржи Пеликан

19 септември 1968 Вътрешна справка на РСЕ по информация на 
словашкия вестник "Правда"Словашкият вестник "Правда" за 
обвиненията на "Народна армия" срещу директора на 
чехословашката телевизия Иржи Пеликан. Описание: Директорът 
на телевизията в Чехословакия Иржи Пеликан ще коментира 
обвиненията, отправени от вестник "Народна Армия", че Пеликан 
е държал в бюрото си портрет на Хитлер и порнографски 
материали, пише "Правда". Репортажът в българския вестник е 
от 14 септември, а негов автор е специалният кореспондент в 
Прага Първан Първанов. По неговите думи не е случайно, че 
именно чехословашката телевизия хвърляла "мръсна кална и 
смърдяща контрареволюционна пропаганда, която обърква 
съзнанията на много честни хора". 
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Увеличаване на паричните 
възнаграждения за българските 
части в ЧССР

11 октомври 1968. Разпореждане № 385 на МС от 11 октомври 
1968 за определяне допълнително възнаграждение във валута на 
военнослужащите от БНА, намиращи се в ЧССР Секретно 
Екземпляр единствен. Описание: МС увеличава месечното 
възнаграждение във валута (рубли) на войниците и офицерите в 
ЧССР, като го освобождава от данъци. Бюджетът и разходите 
във валута на МНО нарастват с 49 000 лева и 63 000 рубли за 
остатъка от календарната година; Доклад от 8 октомври на 
министъра на отбраната, който обяснява, че в Чехословакия са 
открити съветски магазини, в които може да се пазарува в рубли, 
но българските войници и офицери не могат да го използват, 
защото не разполагат с валута, а само с лева, като "са зачислени 
на безплатна храна"; 
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Смяна на консула в Братислава 15 октомври 1968. Решение № 427 на МС от 15 октомври 1968 
Описание: МС предлага на Народното събрание да освободи 
Генералния консул на НРБ в Братислава Ангел Димитров 
Бъчваров и да назначи на негово място Стефан Лазаров 
Величков. Решението съдържа и предложение за промени в 
българските посолства в Индонезия, Гана и Горна Волта. 
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МС увеличава разходите за IX 
Световен младежки фестивал

21 март 1968. Решение №97 на Министерския съвет от 21 март 
1968 за допълнително уреждане на някои въпроси, свързани с 
провеждането на IX световен фестивал. Описание: МС 
задължава няколко министерство и ведомства да "произведат и 
доставят допълнителни стокови фондове на стойност 43 900 000 
лева съгласно със списъка и спецификацията, уточнени от 
Националния фестивален комитет" Министерството на външната 
търговия до 30 април 1968 "да внесе с предимство допълнително 
стоки, машини, материали и съоръжения от социалистическите 
страни за 4 700 000 валутни лева и от капиталистическите страни 
за 800 000 валутни лева". Министерството на финансите да 
осигури 5 100 000 лева, които да се разпределят на определени 
ведомства Решението на МС е предхождано от доклад от 
Лъчезар Аврамов, зам.-председател на МС и председател на 
Оперативното бюро на Националния комитет за подготовка на 
Младежкия фестивал. Към доклада на Аврамов има три 
приложения: Приложение 1: 
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Договор между НРБ и ЧССР за 
дружба, сътрудничество и 
взаимна помощ

26 април 1968. Договор между Народна република България и 
Чехословашката социалистическа република за дружба, 
сътрудничество и взаимна помощ Договорът, който е подписан от 
Тодор Живков и Александър Дубчек, съдържа 10 члена. В 
договора става дума за "взаимно зачитане на държавния 
суверенитет и ненамеса във вътрешните работи на другата 
страна"; двете страни "изразяват твърдата си решимост в 
съответствие с Варшавския договор за дружба, сътрудничество и 
взаимна помощ от 14 май 1955 година да осигуряват 
неприкосновеността на границите на двете държави" Договорът е 
за срок от 20 години. 
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Комюнике за посещението на 
българската делегация в ЧССР

26 април 1968. Комюнике за посещението на партийно-
правителствената делегация на Народна република България в 
Чехословашката социалистическа република Комюникето 
обобщава резултатите от посещението на българската 
делегация, начело с Тодор Живков, в Чехословакия и акцентира 
на подписания нов Договор за дружба, сътрудничество и взаимна 
помощ. 
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Учредяване на юбилеен медал 
"25 години органи на КДС"

31 юли 1968. Разпореждане № 302 на МС от 31 юли 1968 ЗА 
учредяване на юбилеен медал "25 години органи на КДС". 
Описание: Предложение от Ангел Солаков, председател на КДС, 
до председателя на МС Тодор Живков за учредяване на юбилеен 
медал "25 години органи на КДС" - 18 юли 1968. . В 
предложението се посочва, че на 15 юли 1968 Политбюро е дало 
съгласието си за създаването на такъв медал; Разпореждане № 
302 на МС от 31 юли 1968. , с което се одобрява проектоуказът, 
предложен от КДС и се предлага на президиума на НС да издаде 
свой указ, съобразен с проекта; Указ № 617 на Президиума на 
Народното събрание от 15 август 1968. , с който се учредява 
юбилейният медал. 
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Препис от заповедта за 
нахлуването в ЧССР до 
министъра на отбраната

20 август 1968. Постановление № 39 на МС от 20 август 1968 ЗА 
оказване военна помощ на Чехословашката комунистическа 
партия и на чехословашкия народ Строго секретно Описание: 
Препис от постановление, изпратено за изпълнение на 
министъра на народната отбрана &ndash; НРБ да участва с 
въоръжени сили "в оказването на помощ на чехолсовашкия 
народ в борбата му с контрареволюцията". 
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Правителствена заповед за 
нахлуването в ЧССР

20 август 1968. Постановление № 39 на МС от 20 август 1968 ЗА 
оказване военна помощ на Чехословашката комунистическа 
партия и на чехословашкия народ Строго секретно Екземпляр 
единствен Описание: Постановление, подписано от членовете на 
правителството: НРБ "да участва с въоръжени сили съвместно 
във Съветския съюз и другите страни от Варшавския договор в 
оказването на помощ на чехолсовашкия народ в борбата му с 
контрареволюцията". 
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Завръщане на туристите от 
Източна Европа

24 август 1968. Решение № 366 от 24 август 1968 за уреждане 
положението на нашите граждани, временно пребиваващи 
(командировани и туристи) в Чехословакия, ГДР, Унгария и 
Полша и за гражданите на ГДРи Чехословакия, намиращи се в 
България. Описание: Решение, с което българските туристи и 
цивилни лица в командировка в Източна Европа са задължени да 
се върнат в България по най-краткия път. Източноевропейските 
туристи в България преминават на издръжка на българския 
държавен бюджет до момента, в който стане възможно 
отпътуването им. 
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Решение на правителството за 
състава на българската 
делегация в ООН

21 септември 1968. Разпореждане № 362 на МС от 21 септември 
1968 за определяне състава на делегацията на НРБ за 23-тата 
сесия на Общото събрание на ООН. Описание: Състав на 11-
членната делегация на НРБ за сесията на Общото събрание, 
която започва на 24 септември 1968 в Ню Йорк; Доклад от 8 
септември на министъра на външните работи Иван Башев. 
Министърът предлага съкратен 11-членен състав на делегацията 
за Ню Йорк, като се позовава на нуждата от икономии. Докладът 
се позовава на решение на Политбюро за състава на 
делегацията, взето на 4 септември.   
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