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ПО-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

АБПФК
АД
а.е.
АКРДОПБГДСРСБНА

БАН
БЗНС
БЗО
БКП
БНА
БНБ
БПД
БПЦ
БРП(к)
БРСДП
БРСДП(о)

БЧК
ВГУ
ВМРО
ВНВУ
ВУЗ
ГДОР
ГК
ДДС
ДИП
ДКМС
ДОИ
ДОН
ДОП
ДОР
ДОСО
ДП
ДС

– Активен борец против фашизма и капитализма
– Акционерно дружество
– Архивна единица
– Архив на Комисията за разкриване на документите и 
за обявяване на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия
– Българска академия на науките
– Български земеделски народен съюз
– Бивша земеделска опозиция
– Българска комунистическа партия
– Българска народна армия
– Българска народна банка
– Българско параходно дружество
– Българска православна църква
– Българска работническа партия (комунисти)
– Българска работническа социалдемократическа партия
– Българска работническа социалдемократическа пар-

тия (обединена)

– Български червен кръст

– Второ главно управление (на Държавна сигурност)

– Вътрешна македонска революционна организация

– Военното на Негово Величество училище

– Висше учебно заведение

– Групово дело за оперативна разработка

– Градски комитет (на БКП)

– Дирекция „Държавна сигурност“

– Държавно индустриално предприятие

– Димитровски комунистически младежки съюз

– Дело за оперативно издирване

– Дело за оперативно наблюдение

– Дело за оперативна проверка

– Дело за оперативна разработка

– Доброволна организация за съдействие на отбраната

– Демократическа партия

– Държавна сигурност
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ДСНМ
ЗМС
ИСУЛ

ИФ
КГБ

КДС
КПСС
КР
ЛАР
М
МВР
л.
НМ
МНЗ
МНП
НД
НКВД

НРБ
НС
о.з.
ОК
ОНД
оп.
ОУ
ОФ
ПГУ
ПП
ППО
РК
РМС
РО
РСДП
РП(к)
РУ

– Димитровска социалистическа народна младеж

– Земеделски младежки съюз

– Институт за специализация и усъвършенстване на 

лекарите

– Исторически фонд

– Комитет за държавна сигурност 
(Комите́т госуда́рственной безопа́сности, рус.)
– Комитет за държавна сигурност

– Комунистическа партия на Съветския съюз

– Контролна разработка

– Лична активна разработка

– Мероприятие

– Министерство на вътрешните работи

– лист

– Народна милиция

– Министерство на народното здраве

– Министерство на народната просвета

– Наблюдателно дело

– Народен комисариат на вътрешните работи (Народ-

ный комиссариат внутренних дел, рус.)

– Народна република България

– Народно събрание

– офицер от запаса

– Окръжен комитет

– Отчетно наблюдателно дело

– опис 

– Окръжно управление (на МВР)

– Отечествен фронт

– Първо главно управление (на ДС)

– Постоянно присъствие (на БЗНС)

– Първична партийна организация

– Районен комитет

– Работнически младежки съюз

– Разузнавателен отдел

– Работническа социалдемократическа партия

– Работническа партия (комунисти)

– Районно управление
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с.
САЩ
СБПФ
СБХ
СКК
СМЕРШ

ССМ
СССР
СУ
ТВО
ТЕЛК
ТКЗС
ТПК
ф.
ЦДА
ЦК
ЦС
ЦУМ

 – страница

 – Съединени американски щати

 – Съюз на борците против фашизма

 – Съюз на българските художници

 – Съюзническа контролна комисия

 – (Смерть шпионам, рус.), контраразузнавателен ор-

ган в съветската армия по време на Втората световна 

война

 – Съюз на свободната младеж

 – Съюз на съветските социалистически републики

 – Софийски университет

 – Трудово-възпитателно общежитие

 – Трудово-експертна лекарска комисия

 – Трудово кооперативно земеделско стопанство

 – Трудово-производителна кооперация

 – фонд

 – Централен държавен архив

 – Централен комитет

 – Централен съвет

 – Централен универсален магазин
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ЗАЩО БИВШИ ХОРА?

Терминът „бивши хора“ се въвежда в партийната стилистика и в 
документите на Държавна сигурност (ДС) след национализацията през 
1947 г. Той не е измислен от БКП или ДС, а както много други изрази 
от тоталитарния период е привнесен от Съветския съюз1. Там с израза 
„бывшие люди“ болшевиките маркират онези слоеве от населението, ко-
ито са загубили социалния и обществения си статус след революцията 
от 1917 г. В тази категория хора в СССР попадат аристокрацията, офице-
рите от царската армия, служители в държавния апарат, духовенството и 
др. Това са цели групи от обществото, които след болшевишкия преврат в 
Русия се превръщат в обект на масови преследвания и репресии от страна 
на комунистическия режим. 

НКВД2 конкретизира термина „бивши хора“. Това са хората от бив-
шата царска и белогвардейска администрация, бившата аристокрация, 
земевладелци (помешчици), смятани за потомствени дворяни, изкупвачи, 
търговци, собственици на предприятия, банкери. Според архивни доку-
менти на НКВД бившите хора са третирани като „антисъветски елементи“ 
и подлежат на списъчен оперативен отчет3.

През февруари 1935 г. НКВД провежда операция „БИВШИ ХОРА“, 
която се изразява в изселване на контрареволюционни елементи от Ленин-
град в отдалечени райони на страната. Поводът е убийството на Сергей 
Киров – вторият след Сталин в болшевишката партия. 

За един месец са изселени над 5000 семейства, с над 22 500 членове. 
За провеждането на операцията е организиран специален щаб и е моби-
лизирана агентура. В резултат на операцията са осъдени над 11 000 души 
(4833 глави на семейства и 6239 членове на семейства). В това число 67 
бивши князе, 44 графове, 106 барона, 117 офицери от царската и бялата 
армия, 218 свещенослужители4. 

1 Авторите на настоящата книга благодарят на Радина Цачева, която им обръща специ-
ално внимание на феномена „бивши хора“ в СССР. 

2 Народен комисариат на вътрешните работи – предшественик на КГБ. Чрез НКВД 
Всесъюзната комунистическа партия (болшевики) контролира и репресира обществото по 
време на управлението на Сталин.

3 ГДА СБУ, ф. 9, № 84-СП., л. 142–158, заповед № 001223 на НКВД относно: Воденето 
на единна система за оперативния отчет на антисъветските елементи, взети на агентурна раз-
работка, от 11 октомври 1939 г., цитирана по ru.wikisource.org.

4 Енциклопедия Санкт Петербург, сайт encspb.ru, цитирано по: Виктор Александрович 
Иванов, Механизми за масови репресии в Съветска Русия в периода 20–40-те години, ди-
сертация, Санкт Петербург, 1998 г., сайт dissercat.com.
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Подобно е отношението на комунистическата власт в България към 
представителите на онези съсловия в Царство България, които след уста-
новяването на тоталитарно управление в края на 1947 г. и проведената 
национализация са поставени във въведената тогава от режима категория 
„бивши хора“. Понятието обхваща широк кръг от различни представители 
на обществото, които са в основата на развитието на България и част от 
нейния политически, духовен и икономически елит до 9 септември 1944 
г. – ръководители и дейци на ликвидираните политически партии, опреде-
ляни като буржоазни или опозиционни, бивши (буржоазни) народни пред-
ставители, бивши царедворци, дипломати, бивши държавни служители 
на служба преди идването на компартията на власт, бивши офицери от 
армията, определяни от режима след Деветосептемврийския преврат като 
„царски“, бивши индустриалци и собственици на фабрики и други пред-
приятия, заможни и средно заможни земевладелци и земеделски произво-
дители, определяни като кулаци5, търговци, адвокати със заличени права, 
представители на буржоазната интелигенция, собственици на малки пред-
приятия, дори мелничари, бакали и занаятчии. Към бившите хора атеи-
стичният режим в началото присъединява и духовенството.

Неслучайно бившите хора заедно с техните наследници са обявени за 
истинския класов враг на комунистическата партия и са обект на старател-
но преследване от репресивния апарат на БКП до края на режима.

Изброените групи фигурират сред категориите лица, за които Държав-
на сигурност не разполага с данни: 

„[че] провеждат противодържавна дейност, но поради своя со-
циален произход, служебно и обществено-политическо положение и 
антинародна дейност преди 9 септември 1944 г. или поради наказания 
за враждебна дейност след победата на социалистическата революция 
представляват опасност за сигурността на страната, имат враждеб-
но отношение към социалистическия строй, ползват се с влияние сред 
вражеските среди и могат в даден момент по собствена инициатива 
или под влияние на противника да започнат подривна дейност“6. 

5 Кулак също е дума, заимствана от СССР, която комунистическият режим в България 
използва. След 1917 г. в Съветска Русия и особено през 20-те години в периода на национа-
лизацията на земята болшевиките определят като кулаци всички по-заможни селяни, които на 
практика са производители на селскостопанска продукция и търгуващите с нея.

6 Архив на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност 
на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия (АКРДОПБГДСРСБНА) – строго секретна инструкция за оперативния отчет 
на Държавна сигурност № I-20/20 януари 1978 г., сборник „Държавна сигурност – структура 
и основни документи“, 2010, л. 418.
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Срещу представителите на тези групи органите на Държавна сигур-
ност са задължени да образуват дела за оперативно наблюдение, т.е. да 
не ги изпускат от очи. Такива дела се образуват дори на наследниците на 
бившите хора – „синове и дъщери на лица, по отношение на които е било 
приложено смъртно наказание или лишаване от свобода по политически 
причини и такива на лица от гореизброените категории, за които е устано-
вено, че имат враждебно отношение към социалистическия строй“7.

Категоризацията на политическите противници на БКП и ДС, въведе-
на в първите години след 9 септември 1944 г., постепенно се променя, като 
следва, от една страна, промяната в класовата структура на българскoто 
общество, а от друга се съобразява с успехите на ДС в разправата с вра-
говете. През годините някои от самостоятелните линии на разработка на 
ДС отпадат или се вливат в други „вражески“ групи. След успешния про-
цес на разложение и приобщаване на земеделската опозиция ДС започва 
все по-целенасочено да работи срещу групата на бившите хора и бившите 
„фашистки“ организации, към която се добавят все повече от враговете, 
класифицирани от ДС в предишните години в други вражески групи. Така 
постепенно се оформя голямата вражеска група на „контрареволюционни-
те елементи“. 

Логиката на ДС е, че с разбиването на ядрата на всяка от вражеските 
групи и старите партии и неутрализирането на лидерите им те постепенно 
изгубват специфичните си характеристики. Всеки от враговете е изоли-
ран от останалите, т.е. групата е „атомизирана“, но все още всеки от тях 
има някакви отличими белези (бивш офицер, бивш индустриалец, кулак, 
банкер, политик и т.н.), както отделните атоми на химичните елементи. 
От друга страна, появява се общата характеристика „бивши“, защото тези 
хора не са вече офицери, полицаи, кулаци и т.н., а и не поддържат полити-
ческа или икономическа връзка помежду си, защото са загубили „общия 
си знаменател“. Така в отчетите на ДС започва да преобладава понятието 
„бивши хора“ за указване на преките политически противници на режима. 

Успоредно с това БКП и ДС умело прилагат класовия подход при „се-
парирането“ на враговете и прилагането на репресии. Резултатът е следният: 
ДС разбива отделните вражески групи на отделни елементи и ги обединява 
по класов признак, едните стават бивши и отписани, а на другите се дава 
шанс за в бъдеще. Неслучайно към земеделците е приложен чекисткият 
подход на „разложение и приобщаване“ като масов метод на разделяне 
и подбор, докато бившите хора са изолирани от обществото и приобща-

7 Пак там. 
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ването им е въпрос на собствен избор, както отбелязва ДС. По-късно, с 
окончателното изолиране на враговете от ключови позиции в обществото 
и тяхното маргинализиране, след разкъсване на връзките помежду им, се 
появява понятието „контрареволюционен остатък“ и съответната враже-
ска линия в ДС е наречена „контрареволюционни остатъци“, а децата на 
враговете са наречени „поколение на бившите хора“.

Единствената вражеска линия под контрола на политическата поли-
ция, която остава непроменена от първите години след Девети, е тази на 
духовенството. Причината е, че духовенството има собствени специфични 
характеристики, то е отделено като институция, трудно се прониква отвън 
в неговите среди и затова срещу него се прилагат методите на разложение 
и превземане отвътре чрез компрометиране и вербуване. 

От цялата маса на враговете, която вече е разбита на елементи след 
класова сепарация, комбинирана с репресии и разложение, се отделят год-
ните за новия живот в условията на комунистическото общество, а другите 
– остатъкът, е обречен на доизживяване под контрола на ДС. На всички 
нива се прилага и болшевишкият подход на заличаване дори на спомена за 
бившите хора. 

Тази еволюция в деструктивните действия на ДС и БКП е свързана с 
другата линия, която според ДС и БКП е конструктивна и оптимистична 
– това е генералната линия на БКП за изграждане на „новия социалисти-
чески човек“. В крайна сметка това е мисията на Коминтерна и на всеки 
от комунистите в световен мащаб: да „разрушат гнилия капиталистически 
строй“, да наложат „нов ред“ и да изградят общество от „нови хора“ с по-
степенно заличаване на класовите различия. 

Настоящото изследване е посветено на бившите хора, чиято съдба 
остана незаслужено непозната повече от четвърт век след началото на 
демократичните промени в България. Основната му цел е да разкрие ре-
пресивната политика на БКП срещу тях, мащабите, формите и продължи-
телността на репресиите, целящи унищожаването на елита на българското 
общество отпреди 9 септември 1944 г., а също така и заличаването на цели 
съставни части от него, неподатливи на социално-икономическия експери-
мент, който БКП провежда в периода 1944–1989 г. по съветски образец. 

В първите години след 10 ноември 1989 г. общественото внимание по 
отношение на репресиите на комунистическия режим в по-голяма степен 
е насочено към убийствата без съд и присъда след Деветосептемврийския 
преврат, съдебната разправа чрез „народния съд“, комунистическите лаге-
ри, а също така и към следенето на интелигенцията. Темата за бившите хора 
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не е обект на специално изследване до 2014 г., когато тя е разработена за 
първи път от проф. Вили Лилков под формата на публична лекция „Бивши 
хора по класификацията на ДС“ и представена пред обществеността в Со-
фия и други градове в страната. Тя служи за основа на настоящата книга.

От авторите 
Декември 2016
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УВОД

„По повод Вашата молба във връзка с чл. 7 (1) на ЗДДБДС ДВ, бр. 
63/6 август 1997 г. моля явете се на 25 март 1999 г. от 9.30 ч. в читал-
нята на комисията за запознаване с документите, събирани за Вас от 
бившата Държавна сигурност... Читалнята на комисията се намира 
на ул. „Ген. Гурко“ 32, София.“ 

Портиерът погледна поканата с досада и махна с ръка да укаже посо-
ката. Влязох в приемната. Бях сам. Канцелария с няколко стола за посети-
тели, неизмити прозорци, метални рафтове, върху тях натрупани овехтели 
папки. Пред всяка папка висеше лист с написано име. Зачетох имената, 
някои ми бяха познати. От вътрешната стая на приемната, вероятно храни-
лище, излезе служителката. Оказа се моя позната от годините на следване-
то. Посрещна ме с нескрито учудване. Обясних повода за посещението и 
подадох поканата. „Какво толкова си правил, че ДС да те води на отчет?“, 
усмихна се тя. Обърна се и започна да търси между папките. Извади моя-
та. „А, ето те и теб ... дело за оперативна разработка (ДОР), чак пък ДОР! 
Странно..., ама ти май беше от бившите хора?“ – присети се, но не успя да 
завърши, защото и двамата се обърнахме към вратата, в рамката на която 
мълчаливо бе застанал висок възрастен мъж. Стегнат на вид, с прошарена 
коса, върху лявото око бе притиснал голяма бяла кърпа. „Дойдох да по-
питам дали мога да отложа с една седмица четенето на досието, което за-
почнах вчера?“ Разбра, че служителката чака обяснение и бавно отмести 
кърпата от лицето си. Окото му бе кървавочервено. „Кръвоизлив... случи 
ми се тази нощ... Явно не бях подготвен за това, което прочетох. Ще ми 
трябва време“ – добави тихо, сякаш изпитваше неудобство. Формалности-
те бяха уредени бързо и мъжът си тръгна. 

Служителката държеше моята папка, протегна ръка и ми се стори, че 
попита: „Ще я вземеш ли сега?“. Взех я и тръгнах към читалнята в дъното 
на коридора. „Бивши хора“ – звучеше в ушите ми, често го чувах в дет-
ските и ученическите години, но бях забравил. Усещал съм злоба и ирония 
в тези думи, но и завист и респект у тези, които ги подхвърляха. „Какво 
е ДОР?“ Не подозирах, че тепърва ще ми се наложи да изучавам и езика 
на ДС. Какво ли пише вътре, дали и аз утре няма да поискам отлагане на 
четенето? Сцената с мъжа с бялата кърпа на лицето беше пред очите ми. 

В читалнята беше мрачно. Няколко възрастни мъже и жени прелиства-
ха папки и водеха бележки с молив. Видях видеокамера в ъгъла на залата. 
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Инстинктивно се отдалечих от нея и седнах възможно най-далече. Втора 
камера се оказа точно зад гърба ми. Чувствах се неестествено – читалня на 
МВР, камери, сиви картонени папки с висящи бели връзки към тях и надпис 
„Дело“; хора, които пишат с моливи, а пред мен собственото ми досие за 
оперативна разработка. Нещо, което е мое, но друг го е създавал – режиси-
рал и писал години наред, без да съм знаел и без да съм го искал. На първа-
та страница – подробен опис на документите по делото. Следваха списъци 
на оперативни работници и техните връзки; предложение за разкриване на 
делото; биографични данни за обекта; предложение за брониране в систе-
мата; планове за провеждане на агентурно-оперативни и технически меро-
приятия; множество справки по отчета на ДС, МВР и система „ИСКРА“ за 
моите близки; служебна кореспонденция между МВР – Видин и ДС – район 
„Студентски“; искане за мероприятия „Вихрен“, „Пирин“ и „Родопи“; за-
дачи на агентите „Зола“ и „Явор“, „закачени“ към мен по месторабота; све-
дения и рапорти на агентите; проверки на мои писма за тайнопис; план за 
маршрутиране на агентура от Видин, която да ме посети в София; насочване 
към мен на доверени лица от средите на студентската младеж; посещение в 
квартирата ми от агент „Зола“ и проверка на алибито ми за деня на атентата 
на гара Буново; мероприятие за доказване на готовност за осъществяване 
на невъзвръщенство от чужбина; сигнален лист за намерение на обекта за 
невъзвръщенство и забрана за излизане в чужбина; доклад до Софийско 
градско управление на МВР; план за профилактична беседа ... 

Не разбирах термините, гледах датите на отделните редове на описа и 
мисълта ми се втурваше години назад да търси какво се е случило тогава, 
за да направя някаква връзка. Не се получаваше! Всичко е било невидимо 
за мен, по-скоро не съм му отдавал значение. И тежкият въпрос защо е 
било всичко това, при положение че нищо укоримо не бях направил. 

Картината се проясни, когато прочетох „Телеграма НР 98 до Начал-
ника на у-ние 6 – ДС София“, изпратена от МВР – Видин. „Уведомявам 
Ви, че по време на експлоатация на „М-Родопи“ по обектите на групово 
дело за оперативна разработка (ГДОР) „Точилари“ е засечено лицето Вили 
Лилков, 29-годишен, асистент по физика в Минно-геоложкия институт 
– София, в осъществяване на остри вражески изказвания по отношение 
провежданите мероприятия за преименуване на българските граждани с 
турско-арабски имена.“ Следваше подробен запис на разговора в точилар-
ската работилница на моите съседи турци Фарук и Ибрахим. Една година 
преди това имената им бяха сменени и те захвърлиха партийните си книж-
ки от БКП в знак на протест. Телеграмата завършваше: 
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„Лицето произхожда от средите на бившите хора, търговци, за-
сегнати от народната власт, с национализирани имущества. Баща му, 
безпартиен, неосъждан, стои на вражески позиции, води се на специа-
лен отчет. Майка му – безпартийна, неосъждана, вражески настроена. 
Горното изпращам за сведение и разпореждане.“ Реакцията на ДС – Со-
фия е светкавична: „С цел разкриване, легализиране и документиране на 
вражеската дейност на обекта се открива дело за оперативна разра-
ботка с окраска „Противодържавна агитация и пропаганда“ по линия 
на Управление 06 на ДС. Делото ще бъде регистрирано в отдел 03 МВР, 
в отделение 05, отдел 06 ДС, СГУ-МВР.“ 

Тук спрях, поисках копие на делото и си тръгнах. Трябваше ми до-
ста време, за да изясня за себе си картината, постепенно нещата се под-
реждаха и започнах да осъзнавам колко сложна и безкомпромисна е била 
политическата полиция на БКП като инструмент за следене на враговете 
на системата. Много от нещата, които бяха ми се случили и бяха дотогава 
необясними за мен, намериха своето обяснение. Остана въпросът кои са 
бившите хора, каквa e съдбата им, как ДС машината е действала спрямо 
тях и всъщност защо?

Започнах проучване на архивите на ДС относно работата и системата 
на политическата полиция спрямо бившите хора, наричани по-късно кон-
трареволюционни елементи и контрареволюционни остатъци. Проучих 
стотици архивни единици от фонда на Комисията по досиетата с повече 
от хиляда секретни документа, в които е отразена репресивната дейност 
на ДС спрямо тях. Интересувах се главно от системата, инструкциите, ме-
тодите и конкретните планове за действие, връзката с БКП и нейната роля 
в репресиите. С напредване на годините след Девети и остаряването на 
бившите хора вниманието и дейността на ДС се прехвърлят върху тяхното 
поколение. Запознах се с делото за оперативно наблюдение на моя баща, 
водено в продължение на 20 години от ДС – Видин. В най-активната част 
от живота му след Девети е контролиран от органите на ДС по местора-
бота и в квартала. Дядо ми, неговите братя и семействата им също, без 
конкретен повод, просто бивши хора! Изселване, национализация, ТВО, 
уволнения, следене... Така БКП отстрани и отписа бившите хора и тех-
ните наследници от активна роля в обществото или контролирано даваше 
възможности в живота с цената на определени компромиси. С клеймото 
на бивши хора или поколение на бивши хора хиляди българи са живели 
без шанс да успеят в каквото и да било. Една справка с кварталния донос-
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ник или по месторабота и вратите се затварят. Досие в ДС и кариерата е 
прекратена. И непрекъснат шантаж за вербовка като единствен начин за 
спиране на тормоза. 

Аз съм от поколението на бивши хора по класификацията на ДС. 
Имах късмета да живея в среда, в която истината не се спестяваше, имах 
щастието да общувам и да се възпитавам и уча от градски хора с морал 
много по-различен от този на победилата класа и на новия социалистиче-
ски човек. Свидетел съм как чрез ликвидиране или отстраняване на много 
бивши хора от активни позиции в живота и чрез тотален контрол и ограни-
чения на семействата им бе похабен талантът на една част от българското 
общество и България загуби голяма част от елита, изграждан от епохата 
на българското Възраждане. Пряка отговорност за това носи не Държавна 
сигурност, а ЦК на БКП и хората от партийните организации на всички 
нива, които години наред внедряваха във всички сфери на живота теорията 
и практиката на марксистко-ленинското учение, прекопирани от СССР – 
страната на победилия социализъм! 

Тази книга е за бившите хора, но и за тези, които от страх и тормоз, 
побоища и арести, затвори и ТВО, изселване и уволнения, лишаване от 
професионални права и пенсия са приемали да сътрудничат на ДС. Много 
от тях впоследствие не са давали информация на ДС, поради което ре-
пресиите срещу тях са възобновявани. Шантажът и издевателството над 
някои от вербуваните сътрудници на ДС продължи и след 1989 г., когато 
БКП и ДС ги използваха с различни политически цели, а после публично 
ги омаскаряваха точно тези медии, в които главни редактори и водещи 
журналисти бяха резиденти, агенти и доверени лица на ДС, за вербовката 
на които не е оказван натиск. Те сами са се предлагали или са приемали 
предложенията за сътрудничество с ДС с убеждение и гордост от идейни 
или патриотични подбуди или на основата на постепенното привличане. 
Но много често и с пълното съзнание, че ДС и оперативният работник-
вербовчик са благодетелите, които ще помогнат за жилището, колата, об-
разованието на детето или кариерата, пътуването в чужбина, те са прияте-
лят, на когото доносникът винаги може да разчита. Неслучайно докладите 
на оперативните работници за доносите на агентурата винаги започват с 
изречението „Мой приятел ми каза...“. 

След 9 септември 1944 г. бившите хора са отписани от комунисти-
ческата система и стават обект на класова омраза от новите хора, а тези, 
които организират следенето и контрола на живота им от политическата 
полиция на ДС, юмрукът на БКП, носят силата и оптимизма на победилата 
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работническо-селска класа и на новия социалистически човек. Ореол на 
смели разузнавачи и бойци на тихия фронт се създава около тях. Опе-
ративните мероприятия при следенето на класовия враг носят имена на 
върхове и планини. Подслушването на телефон е мероприятие „Родопи“, 
контролът на кореспонденцията – „Вихрен“, проследяването – „Пирин“. 
Защо агентите доносници са с имена на исторически личности, писатели 
и художници, явочните квартири са с имена на цветя и дървета, а разра-
ботките на следените лица са наречени с най-отвратителни имена? Защото 
така ДС изразява омразата си към враговете и създава митология около 
своята дейност по следенето и репресиите, но в същността си тази дей-
ност е изпълнена с подлости, жестокост и фалшив героизъм. Да изселиш 
семейство, за да се нанесеш в жилището му; да провокираш някого, за да 
го накажеш; да подслушаш, за да донесеш; да развратиш, за да използваш. 
И неизменното Reservѐ в заведенията, в Университета и в списъците за 
всичките блага на комунизма. Това е героичната дейност на политическата 
полиция в НРБ. 

Много от бившите хора вече не са между нас, а кадрите на Държав-
на сигурност и преданите на БКП доносници, както и номенклатурните 
кадри на БКП и Комсомола, бързо смениха фасона и вече се наместиха в 
бaнките, съдебната система, масонските организации, медиите, универси-
тетите, местната власт и Парламента. Благодарение на вродената ни толе-
рантност и внушената пасивност проникнаха навсякъде. Те пишат закони и 
раздават правосъдие, списват вестници и преподават, разпределят бизнеса 
в страната. И май вече не ги забелязваме, камо ли да търсим възмездие, но 
все още търсим истината и очакваме поне една дума за покаяние от БКП. 

Проф. Вили Лилков
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ЧАСТ 1

КОМУНИСТИЧЕСКА  
ВАКХАНАЛИЯ

ГЛАВА 1 

ЧЕРВЕНИЯТ ТЕРОР

Стреляйте верно, забивайте ножа по-дълбоко! 
Цялата страна ви гледа със затаен дъх.

Комунистическата партия влиза във властта в България през 1944 г. от 
позициите на нелегална политическа организация8 и в условията на съвет-
ска окупация на страната. Като дългогодишна секция на Коминтерна тя 
е приела основните принципи, идеология, символи и методи на Руската 
комунистическа партия (болшевики), оглавявана от Ленин. От позициите 
на революционно-марксистка партия в България нейната цел е взeмането 
на властта по насилствен начин и затова тя води класова въоръжена борба 
с цел да ликвидира капиталистическата класа и да установи диктатура на 
пролетариата. 

СССР обявява война на Царство България на 5 септември 1944 г., 
като операцията по окупацията на България е разпоредена от Сталин през 
август 1944 г. Войските на 3-ти Украински фронт нахлуват в България на 
8 септември 1944 г. и я окупират, без да срещнат съпротива от страна на 
българската армия. Окупирането на Царство България от съветските во-
йски е важно условие за влизането на компартията във властта на 9 сеп-
тември 1944 г.

8 Българската комунистическа партия е обявена извън закона с решение на Върховния 
касационен съд (по Закона за защита на държавата) през април 1924 г. като резултат от 
неуспешния въоръжен бунт срещу властта през септември 1923 г. Нейното легално про-
явление през 1927 г. е Българската работническа партия (комунисти). С това име тя влиза 
в правителството на Отечествения фронт, създадено след Деветосептемврийския преврат 
през 1944 г. През 1948 г. на Петия конгрес е прието името Българска комунистическа пар-
тия (БКП).


