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Ф. 258
Д-р Петър Антонов Дертлиев
(7 април 1916 г. - 5 ноември 2000 г.)
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„Българин съм и съм горд от това! Син съм на страната, от
която поп Богомил пръв в Европа отправи предизвикателство към
средновековното мракобесие и постави началото на ренесанса. Син
съм на страната, която даде „вси славяни“ „четмо и писмо“. Но
моята гордост не прераства във високомерие към другите, защото
всеки народ има своето достойнство и основания за самочувствие.
Вярвам в труда и таланта на целия народ.
Обичам живота във всичките му багри и форми.
Обичам красотата – живата или застиналата в спомен.
Обичам човека.
Обичам България!“
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С тези думи на д-р Петър Дертлиев можем да започнем редовете,
посветени на големия български социалдемократ, чиято личност в
началото на промените след 1989 г. стана символ на борбата за
демокрация.
Като повечето известни политици Петър Дертлиев има уникална
биография. Съдбата му отрежда да бъде свидетел на изключителни
събития от историята на България, да се озове в центъра на съдбоносни за
страната промени, да премине през жестоките изпитания на
комунистическия ад и след дълги години на безвремие да излезе от мрака
на неизвестността и да се превърне в обаятелния ръководител на
българската демокрация.
Д-р Петър Дертлиев е роден на 7 април 1916 г. в с. Писарево,
Ловешка област. В своята автобиография пише, че е социалдемократ от
юноша. Младостта му преминава в стачки, вдигане на трибуни – ту в съюз,
ту в противоборство с комунистите. В резултат на това през 1936 и1938
години е следствен, но до прис8ъда не се стига.
По образование е лекар – завършва медицина през 1941 г. и от април
същата година работи в с. Българене. През 1942 г. е сред гръцките
трудоваци в Беломорието (Куманово). Януари 1944 г. е мобилизиран във
Военната болница в г. Дупница. Малко по-късно е назначен за асистент в
катедрата по анатомия на Медицинския факултет.
След 9 септември 1944 г. е член на Отечествения фронт в Софийския
университет и в Медицинския факултет. Избран е за политически секретар
на Съюза на социалдемократическата младеж (ССМ) за проявените му
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организационни качества, принципност и блестящо ораторство. За
опозиционната си дейност срещу комунистическия режим е изпратен в
лагер „Росица“. Същата 1946 г. е избран за народен представител от
Плевен и Кюстендил в VІ Велико народно събрание. Парламентарният
дебют на Петър Дертлиев е свързан с неговите речи (януари – юни 1947 г.)
за свободата на печата и автономията на Софийския университет.
1948 е годината, в която са погребани малкото надежди за свобода и
демокрация. Само няколко месеца са изминали от ликвидирането на БЗНС
и обесването на Никола Петков. Във Великото народно събрание Георги
Димитров отправя закани към народните представители на опозиционната
БСДП. На 2 юли 1948 г. с решение на Президиума на Народното събрание
е отнет депутатския имунитет на Петър Дертлиев. Започва процесът срещу
Коста Лулчев, Петър Търпанов, Крум Славов, Иван Копринков, д-р Петър
Дертлиев, Цоньо Рачев, д-р Георги Петков, Петър Братков и Димо Янков.
Д-р Дертлиев е обвинен в разгласяване на неверни и клеветнически
твърдения срещу народната власт, разпространяване на лъжливи сведения
с цел да се увреди на дружбата ни със СССР, разстройване на стопанския
живот и агитация против мероприятията на народната власт. Обвинен е
още в изпращането на отворено писмо до Световната младежка
конференция в Лондон, „уронващо“ престижа на българския народ и в
подготовката на група за преминаване през границата за организиране в
чужбина съпротивително движение срещу отечественофронтовската власт.
Присъдата е прочетена на 16 ноември 1948 г. Коста Лулчев е осъден на 15
години, а всички останали на по десет години. Опозицията в България е
ликвидирана.
В затворите и лагерите, през които минава, д-р Дертлиев получава
всестранна подготовка. В лагера „Росица“ (1949) усвоява изкопчийския
занаят, а в кариерата на лагер „Венчан“, Провадийско (1949) се научава да
намира „дамара“ на камъка. В лагер „Белене“ е земеделски работник (1953
и 1955). Част от присъдата си излежава в наказателните отделения на
Плевенския и Пазарджишкия затвори, където има възможности за
дискусии на най-високо ниво с Димитър Гичев, Атанас Буров, Константин
Муравиев, проф. Цоньо Цончев и др. Следва работа като лекар в затвора за
криминални рецидивисти в Пловдив и болницата за туберколозни в
Кюстендил. В спомените си Дертлиев описва подробно и силно гамата от
страдания, преживяни от него през тези дълги години. Но нищо не
променя политическите му убеждения, не сломява човека, обрекъл живот,
близки и семейство на свободата и човешкото достойнство. И той отправя
призив към бъдното, извлечен от вече преживяното: „Да пребъде духът на
Дон Кихот в избраните да търсят идеала въпреки всичко грозно в живота“.
На 7 февруари 1957 г. д-р Петър Дертлиев е освободен от затвора. До
1963 г. работи в туб-диспансера за деца в Трявна и Перник. След това до
пенсионирането си през 1984 г. е завеждащ флуорографското отделение на
Института по туберколоза към Медицинска академия – София.
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Настъпилата през 1989 г. нова политическа действителност д-р
Дертлиев разбира много добре. И го показва пред обществото под формата
на модерна и интелигентна диалогичност, на един новаторски дух и с
отговорността на истински партиен лидер. Името му свързваме само и
единствено с БСДП, която заедно с д-р Атанас Москов, инж. Груди
Панчев, инж. Александър Константинов, Виолина Лулчева, Руен Крумов и
Михаил Петков възстановява на 26 ноември 1989 г. Председател е на
българските социалдемократи до своята кончина.
Във времето на многолюдни митинги и еуфория д-р Дертлиев влиза с
опита на парламентарист от опозицията в VІ-то ВНС, с биографията на
непримирим борец за правда и последователен социалдемократ. Участва в
работата на Кръглата маса. През 1990 г. е депутат в VІІ-то ВНС, избран с
листата на Съюза на демократичните сили (СДС). Кандидат е на СДС за
президент на страната, но Българската социалистическа партия (БСП) не
приема кандидатурата му с мотива, че е краен антикомунист.
Друг исторически момент от живота на Дертлиев е свързан с
приемането на новата Конституция на страната. Когато част от депутатите
на СДС напускат ВНС става ясно, че техните действия водят до хаос и
всичко, спечелено до лятото на 1990 г., ще бъде изгубено. Вече става дума
не за съдбата на една или друга партия, а на България. И той прави своя
избор – остава в Парламента да воюва и изгражда новата Конституция (12
юли 1991 г.).
От момента на излизането на българските социалдемократи от
коалицията СДС през 1991 г., Петър Дертлиев се стреми да създаде
политически център, алтернатива на БСП и СДС, да сформира силно
социалдемократическо ядро. И до голяма степен го постига чрез поредица
от споразумения за общо сътрудничество. Първото от тях е между
партиите от Българския демократичен център (БДЦ): АСО,ДП,ДП – КС,
ЗП,ПЛ, ПК „Екогласност“ и БСДП. В навечерието на предсрочните
парламентарни избори за 37–то ОНС през септември 1994 г. се ражда и
коалицията Демократична алтернатива за републиката (ДАР), на която
пръв председател на ротационен принцип е д-р Дертлиев. След поредния
изборен неуспех в политически план се предприема курс към изграждане
на обединени демократични сили за участие в бъдещата изборна борба.
Слага се край на войната между двете социалдемократически формации
БСДП и СДП и започва изграждане на Социалдемократически алианс
(СДА). През май 1996 г. БСДП се присъединява с анекс към
споразумението Обединени демократични сили (ОДС), подкрепяйки
кандидата на коалицията Петър Стоянов за президент. Самата регистрация
на коалицията (СДС, ДП, БЗНС и БСДП) става след множество спорове и
перипетии, а позицията на Петър Дертлиев слага основата за бъдещо
разцепление в партията. ОДС печели победа, но в Парламента има само
двама социалдемократи. И този път Докторът не успя да се завърне в
лоното на законотворците, а в управлението влиза неговият най-ярък
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опонент Теодор Дечев. При създалата се ситуация съратниците му в
партията не застават в негова защита.
След 42-я конгрес на БСДП през септември 1997 г. председателят д-р
П. Дертлиев започва провеждането на „самостоятелна“ линия, известна
като Лесидренско-Солунски обединителен процес. За осъществяването й
той често използва външни за БСДП хора, на които възлага задачи и
международни контакти без да информира дори неговите привърженици.
Последвалите два извънредни партийни форума през есента на 1998 г.
(Пловдив и Варна) разкриват ясно изразените противоречия между
гласуваните конгресни решения и провежданата от ръководството
политика. Довчерашните съратници на Дертлиев в лицето на Йордан
Нихризов, Божидар Митев, Теодор Дечев, Иван Гърнев и др. изпращат
съобщение до печата относно неговите последни политически изяви,
довели според тях до пълна идейна капитулация пред БСП. Следват
протестни декларации от местни партийни структури срещу
непоследователната политика на централното ръководство и резките
промени в поведението на д-р Дертлиев, дори го определят като
предателство на социалдемокрацията.
Още преди варненския конгрес на БСДП Дертлиев декларира, че ще
се оттегли от председателския пост в името на млади и енергични хора,
които да осъществят голямата цел – създаването на едно разумно
социалдемократично управление на страната. До края на живота си остава
почетен председател на партията, а може би и действащ такъв, тъй като се
водят съдебни дела и формално в сила е старото ръководство, избрано на
42-я конгрес. Така по същество действат две паралелни организации с
коренно противоположни интереси и политика.
По същото време д-р Дертлиев търси нови възможности за
консолидация на левите сили посредством създаване на Съюз
„Социалдемокрация“ (ССД), иницииран от БСДП и ОБТ като първа стъпка
за обединяване на лявоцентристкото пространство. Реален успех за двете
формации в рамките на ССД е подписването на споразумение с БЕЛ на
Александър Томов и Либерален съюз на Димитър Луджев за общо участие
в предстоящите местни избори през 1999 г. И ако, както твърди Дертлиев,
новото хилядолетие принадлежи на социалдемокрацията, то трябва да
започне у нас с победата на новата левица първо в местните избори, а
после и в парламентарните.
Ролята на д-р Дертлиев в обновителните и единителни процеси на
левицата е изключително важна. Стоейки редом до социалиста Георги
Първанов, лейбъриста Кръстьо Петков и либерала Ахмед Доган, той се
превръща в онази обединителна фигура на бъдещата лява коалиция, към
която по-късно биха се присъединили земеделци, еколози, комунисти.
Един процес, който ще трае с години след смъртта му и е от огромно
значение за развитието на страната.
Така си отива д-р Дертлиев – с непомерното усилие за обединение на
левицата с идеология, философия и програма, съответни на съвременната
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социалдемокрация. В новата история на България той ще остане сред найизявените строители на третата българска държава като последователен
привърженик за изграждане на единна Европа. Верен е на
социалдемократическите принципи свобода, справедливост, солидарност.
Но над всичко поставя интересите на България.
За Петър Дертлиев, който се гордее, че има 65 години стаж в БСДП,
времето тече много бързо. В последното си интервю пред екип на „24
часа“ дни преди да приключи земния си път на 5 ноември 2000 г., уморен и
болен, Докторът казва: „Аз се прощавам с живота и въпреки това не съм
свалил знамето. Не си победен, докато не позволиш да сгазят твоето
знаме. Моето е още вдигнато, ще го вземат други. А България ще
живее“.
***
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Документите, свързани с живота и дейността на Петър Дертлиев, са
предадени безвъзмездно след смъртта му от неговата съпруга Петя и
дъщеря му Антоанета Дертлиеви в НА – БАН. През месец юни 2005 г. е
регистриран личен фонд на негово име (№ 258).Хронологическите граници
на документите, разпределени в единадесет раздела, са 1989 – 2001 г., като
има малко на брой исторически материали от по-ранен период. Фондът
съдържа
архивни единици. Не са предавани части от архива на
фондообразувателя на други институции.
В първия раздел на фонда са систематизирани документи от
биографичен характер: единствено запазената автобиография на Петър
Дертлиев, бюлетината за избирането му за депутат във ВНС (1946),
удостоверение от МВР, че не е бил сътрудник на Държавна сигурност. Тук
се съдържат и няколко изложения с обвинения в доносничество, в
сътрудничество и с Гешев, и с комунистите. Част от тях са анонимни и
целят дискредитиране на личността му. Хронологично са подредени
отзиви от пресата за работата на Петър Дертлиев като политик и партиен
лидер, цитати от негови изказвания и др. Имайки предвид интересната му
и богата биография можем само да съжаляваме, че в НА – БАН са
предадени малко на брой лични документи. Едно ново постъпление,
очаквано от нас до края на годината, ще обогати неимоверно архивния
фонд на Петър Дертлиев.
Разделът с документи от творческата дейност на фондообразувателя
не е голям по обем и обхваща няколко подраздела. На първо място са
включени работните екземпляри на неговите мемоари с авторови бележки
и разсъждения, по-голямата част публикувани. С талантливо перо и
темпераментно слово чрез своите спомени той предлага историята на едно
неотклонно и без страх за живота си участие в политическите борби като
член на социалдемократическата партия. Тези препълнени със събития,
възторзи, емоции и разочарования години на надежди и грешки, на
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политици-еднодневки, аматьори, провокатори и агенти очакват своите
безпристрастни читатели от ХХІ век.
Разнообразни по съдържание са статиите на Петър Дертлиев,
засягащи партийно-политически проблеми, създадени с дълбочина и
острота на езика и насочени към гражданите на България и към дневния
ред на обществото.
Запазените във фонда интервюта и разговори разкриват
великолепната ораторска дарба на Дертлиев и носят неговото послание
към поколенията. Те се отличават със своята актуалност и проницателност,
с отговорността пред избирателите за всички политически решения
относно бъдещето на България и левицата.
Политическата дейност на фондообразувателя е представена чрез
изготвени от него декларации, докладни, партийни програми, апели и др.
свързани с работата му като партиен лидер и общественик. Тук се отнасят
и множество политически анализи, доклади, слова и речи по важни
вътрешни и международни събития, ситуацията в страната, за изхода от
кризата и ролята на БСДП в тези процеси.
В раздела „Лична кореспонденция“ са подредени писмата до и от
Петър Дертлиев, поздравителни картички, както и между трети лица.
Систематизирани са по кореспонденти и в хронологичен ред. Малка част
от писмата са от организации и официални лица с отправени молби за
участие в заседания и конференции, даване на мнение по различни теми,
поздравления за рождения му ден. Основната част от кореспонденцията е
от членове на местни партийни структури, управленски кадри на БСДП и
други партии, държавни ръководители и др. по организационни и
партийни проблеми, по политически въпроси за бъдещето на страната,
устройството на държавата, перспективи пред БСДП, кооперативната
система у нас, националния въпрос и от личен характер. Сред
кореспондентите срещаме имената на Фелипе Гонзалес, Жельо Желев,
Георги Първанов, Жан Виденов, Александър Томов, Йордан Нихризов,
Вили Бранд, Пиеро Фосино, Герхард Шрьодер и др.
Най-голямата и съществена част от документите във фонда са
обособени в раздел „Партиен архив“ с няколко подраздела. Материалите са
подредени по хронологичен признак, което дава възможност да се
проследят точно събитията по възобновяването, организацията и дейността
на БСДП за годините 1989-2001 . Това включва мястото на партията в
обществено-политическия живот на страната, проблемите на регионалните
организации и фракционната дейност в тях, отношението на местните
структури към централното ръководство, много организационни и
програмни документи, сътрудничество с други партии от политическия
център и изграждането на коалиции, международни контакти и
инициативи на българските социалдемократи. Също и политически
анализи и становища за състоянието и перспективите на БСДП, позиции по
въпросите на отбраната и националната сигурност и др.
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Във фонда са отложени и документи на съпътстващи БСДП
организации, фондации и движения. Става въпрос за младежките
организации на партията ССДМ и СДСС, материали за идейно течение
„Социален либерализъм“ и идейно обединение „АДП в БСДП“, редица
клубове и фондации.
Чуждите материали във фонда обхващат исторически документи и
спомени, множество политически анализи, статии, изследвания, доклади,
изказвания и интервюта.
Интерес представляват запазените документи за институцията
„Кръгла маса“, както и парламентарния архив за 9-то НС, VІІ-то ВНС, 37 и
38 НС.
Последната рубрика включва малко на брой документи на други
партии, сдружения и организации като СДС, БСП, НСДП, БЕ, БЗНС, ЗП,
ВМРО, АСО, ОБТ, Подкрепа и др.
Архивното наследство на Петър Дертлиев е богат източник на
информация за неговите мисли, чувства и действия от 1989 г. до кончината
му през 2000 г., за професионалния му път на политик и парламентарист,
за съдбата на социалдемокрацията в България, за обединението на лявото
пространство. Не случайно го наричат патриарх на българската
социалдемокрация.
Съставил:

Н

АУ
ЧЕ

Н

АР

Януари 2014
София

(Петър Стоичков)
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Материалите от фонда на Петър Дертлиев са подредени по следната
класификационна схема:
Ф. № 258 „д-р Петър Антонов Дертлиев“
Класификационна схема
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І Биографични
1. Автобиографични и биографични документи........................ 1 - 6
2. За него......................................................................................... 7 - 12
ІІ Творчество
1. Спомени.....................................................................................12a - 23
2. Статии........................................................................................ 24 - 46
3. Интервюта и разговори с П. Дертлиев................................... 47 - 64
ІІІ Политическа дейност
1. Партийно-политическа дейност.............................................. 65 - 81
2. Политически анализи и доклади............................................. 82 - 87
3. Слова, изказвания, речи, обръщения...................................... 88 - 113
4. Бележки и размисли по важни вътрешни и
международни събития, ситуацията в страната, изход от
кризата и ролята на БСДП в тези процеси...................................114 - 138
ІV Кореспонденция
1.До П. Дертлиев от други лица и организации
- от други лица............................................................................ 139 - 194
- от учреждения и организации................................................. 195 - 220
2. От П. Дертлиев до други лица и институции.......................... 203 - 215
3. Между трети............................................................................... 216 - 228
V Партиен архив
1. Хронология на събитията по възобновяването на
публичната дейност на БСДП и нейното място в общественополитическия живот на страната след 26 ноември 1989 до
1991г. (история на БСДП, организационни и програмни
документи, материали за провеждането на 38-ия възстановителен
конгрес на партията, БСДП – съучредител на коалицията СДС,
работа на Парламентарния съюз на демократичните сили,
конфликти в СДС, създаване на СДС – център април 1991 г.
и Български демократичен център октомври 1991 г.,
кореспонденция и причините, довели до превръщането
на БСДП в извънпарламентарна партия)......................................... 229 - 334
2. Дейност на БСДП в условията на извънпарламентарна
опозиция `992 – 1994 г. (политическо сътрудничество
с БДЦ и други партии от политическия център, материали
за 39-ия конгрес и за V и VІ национални конференции
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на партията, проблеми на регионалните организации на
БСДП, становища и декларации на ИБ на партията по
различни въпроси, коалиция с ДАР в парламентарните
избори декември 1994 г. и политическо сътрудничество
с ГОР)................................................................................................... 335 - 386
3. БСДП в годините 1995 – 1997 (политически, програмни
документи и решения от 41-ия извънреден конгрес
на БСДП, организационни партийни документи,
изграждане на Социалдемократически алианс „БСДП – СДП“,
преговори с ОДС и участие във властта, материали от
42-ия конгрес на партията и др.)........................................................ 387 - 440
4. БСДП в годините 1998 – 2001 (организационни документи,
служебна кореспонденция, декларации и обръщения на БСДП,
документи за съвместна дейност между БСДП и ОБТ,
учредяване на Съюз „Социалдемокрация”(ССД), решение
за напускане парламентарната група на СДС, участие в
Солунската среща, материали за 43-ия извънреден конгрес
на БСДП – г- Пловдив и г. Варна, политически
споразумения с други партии за участие в местните избори
1999 г. и др.).......................................................................................... 441 - 517
5. Политически анализи, становища и бележки за
състоянието и перспективите на БСДП.............................................. 518 - 547
6. Позиция на БСДП по въпросите на отбраната и
националната сигурност....................................................................... 548 - 560
7. Кооперативни възгледи и аграрен въпрос................................... 561 - 573
8. Фракционна дейност......................................................................
-Варна............................................................................................... 574 - 580
-Бургас.............................................................................................. 581 - 586
-Велико Търново............................................................................. 587 - 588
-Русе, Плевен, Пловдив.................................................................. 589 - 591
VІ Вестник „Свободен народ“.......................................................... 592 - 604
VІІ Съпътстващи организации, фондации и движения
1. Младежки организации: Съюз на социалдемократическата младеж (ССДМ), Социалдемократически
студентски съюз (СДСС)..................................................................... 605 - 612
2. Идейно течение „Социален либерализъм“............................. 613 - 615
3. Идейно обединение ”Алтернатива за прагматично
действие при БСДП (АДП в БСДП).................................................... 616 - 618
4. Клубове
-“Инициативна“ към БСДП...................................................... 619 - 622
-“Клуб на 100-те“....................................................................... 623 - 626
- Клуб „Програмна алтернатива“, „Кръстьо Пастухов“,
дискусионен клуб „Алтернативи“....................................................... 627 - 633
5. Фондации
-“Янко Сакъзов“........................................................................ 634 - 638
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-“Фридрих Еберт“..................................................................... 639
-Фонд „Атанас Москов“........................................................... 640 - 641
VІІІ Чужди материали
1. Исторически документи и спомени............................................ 642 - 660
2. Политически анализи, статии, изследвания, изложения,
проучвания............................................................................................. 661 - 733
3. Доклади, изказвания, слова и интервюта....................................734 - 754
4. Материали по националния въпрос и националната
сигурност на България...........................................................................755 - 781
5. Материали от международни конференции и конгреси............782 - 787
6. Трудове...........................................................................................788 - 790
ІХ Институцията „Кръгла маса“ .................................................... 791 - 798
Х Парламентарен архив(ІХ НС, VІІ ВНС, 37 и 38 НС) ...............799 - 854
ХІ Документи на други партии, сдружения и организации ........
-СДС................................855 - 874
АСО.........................902 - 903
-БСП................................875 - 883
ОБТ..........................904 - 908
-НСДП.............................884 - 889
Гергьовден..............909
-Българска евролевица..890 - 894
БНС......................... 910
-БЗНС..............................895 - 896
КНСБ и Подкрепа.. 911 - 913
-Зелена партия ...............897 - 899
Други........................914 - 921
-ВМРО.............................900 - 901
Фондации.................922 - 923
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№ по
ред

Заглавие

Дата
б.д.

І. Биографични материали

1

Подписи, събрани в подкрепа на Петър
[1990 г.]
Дертлиев да бъде избран за президент на
България.
Рък., печ.
Удостоверение на П. Дертлиев, издадено от 22 дек. 1992 г.
служба „Архив – МВР“ в уверение, че
последният не е бил сътрудник на Държавна
сигурност.
Маш.
Заповеди за командировки на П. Дертлиев в 25 май 1993 –
Лондон и Австрия като участник в 16 февр. 1994 г.
комисията за Централна и Източна Европа
към Социалистическия Интернационал и за
среща с д-р Хайнц Фишер, издадени от ИБ
на БСДП.
Комп., рък.

1

ХИ

В

85

2

АУ
ЧЕ

Н

5.

АР

4.

Н

[1946 г.]

Н

3.

Изборна бюлетина: БЗНС – Н. Петков и
РСДП(Работническа социалдемократическа
партия – обединена), с която П. Дертлиев е
избран за депутат във ВНС.
Печ.

БА

2.

2

І.1. Автобиографични и биографични
документи
Автобиография на Петър Дертлиев, публ.
във в. „Социалдемокрация“, апр. 2000 г.
Маш.

А

1.

Бр.
л.л.

Н

6.

7.

Грамота на П. Дертлиев: „Кавалер на
ябълката на изненадите за 1992 – 1998 г.“ от
предаването „Ах, тези муцуни“.
Печ.
I.2. За него
Интервю с Руси Христозов, бивш министър
на вътрешните работи и директор на
народната милиция след 9 септ. 1944 г.
Забел.: обвинява П. Дертлиев като доносник
срещу Никола Петков и Кръстю Пастухов.
Публикувано във в. „Мисъл“, бр. 21.
Маш.

[1998 г.]
1
28 ноем.1990 г.
1

Забележка
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10 юли – 6 авг.
1991 г.

Отзиви в пресата: оценки за работата на П.
Дертлиев, цитати от негови изказвания,
становища за процесите в БСДП и др. (в.
„Континент“, „Дума“, „Труд“, „Стандарт“,
„Сега“, „Монитор“, „Пиринско дело“, „24
часа“, „168 часа“, „Видин“ и др.
Печ.
Д-р Дертлиев на политическата сцена –
стратегия на оцеляването на всяка цена.
Позиции, методи, политически игри“.
Анонимно изложение на факти и мотиви в
поведението на П. Дертлиев
цел
дискредитирането му пред 41 конгрес на
БСДП.
Комп. разпеч.
Бележка с обидни квалификации по адрес
на П. Дертлиев от неизвестно лице.
Рък.
Д-р В. Паризов
„Надеждата – свобода и демокрация“.
Биографични бележки за жизнения и
политически път на д-р Дертлиев.
Маш.

1992 – 2000 г.

2

Н

Изявление на Ангел Ахрянов и Ст. Стойчев,
с която заявяват, че на заседание на КС на
СДС Стефан Савов (по думи на Мито
Исусов),
обвинява
П.
Дертлиев
в
сътрудничество и с Гешев, и с комунистите.
Прилож.: писмо на М. Исусов до П.
Дертлиев, с което отрича подобно изказване
пред Ст. Савов.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

40

1995 г.
3

б.д.
1
б.д.
3

АУ
ЧЕ

Н

12.

АР

11.

ХИ

В

10.

Дата

А

9.

Заглавие

Н

№ по
ред
8.

ІІ. Творчество

Н

12а.

13.

[1990 г.]
8

ІІ.1. Спомени

П. Дертлиев
„Подготовка за изборните листи“. Спомени.
Част от неустановен труд с авторски
бележки.
Маш., рък.

П. Дертлиев
„Моята тридесет и трета килия“. Откъс от
книгата „Ден първи – ден последен“,
отпечатан в сп. „Антени“, бр. 20 и 21 от 20 –
27 май 1992 г.
Маш.

1992 г.
4

Забележка
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18.

1996 г.

БА

Н

241

1996 г.

А

90

13 дек. 1996 г.
2

1998 г.
124

П. Дертлиев
„Осанна! Разпни го!“. Спомени. Труд, т.І
Комп. разпеч.

2001 г.

Същото, т. ІІ, с авторски бележки
Комп. разпеч., рък.

2001 г.

П. Дертлиев
„Осанна! Разпни го!”
Части от отделни глави, страници и работни
бележки. Варианти.
Рък., комп. разпеч.
П. Дертлиев
„Времето през очите на един скитник“.
Спомени. Част от неустановен труд с
авторски бележки.
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
„Белене 2“. Спомени с авторски бележки.
Рък., маш.

2001 г.

АУ
ЧЕ

20.

Н

21.

22.

23.

Бр.
л.л.
161

Н

19.

1996 г.

Н

17.

П. Дертлиев
„Ден първи – ден последен“. Част І от
труда: „От предначалието до 9 септември“.
Текст с авторски бележки, т. І
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
„Ден първи – ден последен“. Част ІІ от
труда. Варианти на отделните глави.
Прилож.: копия от стенограми, дневници на
ВНС (дек. 1946 г.) с изказвания на Никола
Петков, Коста Лулчев и Васил Коларов,
използвани в книгата.
Маш., рък., комп. разпеч., печ.
П. Дертлиев
„Ден първи – ден последен“. Авторски
бележки и работни материали, т. ІІІ
Рък., комп. разпеч.
Покана за представяне книгите на П.
Дертлиев „Ден първи – ден последен“, т. І и
„Послания от деветия кръг“.
Печ.
П. Дертлиев
„По жаравата“. Пълен текст и отделни глави
с авторски бележки. Мемоари.
Прилож.: покани за представянето на
книгата
Комп. разпеч.

В

16.

Дата

ХИ

15.

Заглавие

АР

№ по
ред
14.

187

222

262

б.д.
13

б.д.
34

Забележка
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Статия,

П. Дертлиев
„Защо и за какво искахме да говорим в
несъстоялия се диспут между БСП и
БСДП“. Статия, публикувана в „Инфофакс“.
Печ.

б.д.

3

23 апр. 1993 г.
4

20 май 1994 г.

П. Дертлиев
4 ноем. 1994 г.
„Надеждата за утрешния ден“. Статия,
публикувана в „Дарфакс“.
Печ.
П. Дертлиев
септ. 1995 г.
„Партия ли сме?“ Статия за „Свободен
народ“.
Рък. (чернова)
П. Дертлиев
28 септ. 1997 г.
„Виновен съм за всичко – даже и за лошото
време“. Статия (непубликувана)
Рък.

ХИ

П. Дертлиев
„Време разделно или да отсеем зърното от
плявата“. Статия за в. „Труд“ по повод
публикация на Драгомир Драганов в същия
вестник.
Забел.: има бележки на П. Дертлиев по
статията на Др. Драганов, приложени към
архивната единица
Комп. разпеч., печ., рък.
П. Дертлиев
„Златната есен на патриарха“ (може да те
предаде само свой – френска пословица).
Статия за в. „Демокрация“ в отговор на
унищожителна публикация срещу Дертлиев
от Ангел Ахрянов. Варианти.
Прилож.: статията на А. Ахрянов „Есента на
патриарха“.
Рък., печ.

Н
31.

3

4

1

2

окт. 1997 г.
7

АУ
ЧЕ

30.

АР

29.

Н

28.

В

Н

27.

П. Дертлиев
„Задявки, които забавляват“.
публикувана във в. „Култура“.
Маш.

Бр.
л.л.

Н

26.

ІІ.2. Статии
П. Дертлиев
„А сега накъде?“. Статия
Маш., комп. разпеч.

Дата

БА

25.

Заглавие

А

№ по
ред
24.

окт. 1997 г.
7
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35.

4

6

Н

10

9

8

3 юни 2000 г.

П. Дертлиев
„Кръглата маса – една проиграна
възможност“. Статия с авторски бележки.
Маш рък.
П. Дертлиев
„Агентите си свършиха работата – време е
да бъдат прикрити!“. Статия.
Маш.

б.д.

П. Дертлиев
„Има ли изход от батака?“. Статия.
Рък.

б.д.

14

юни 2000 г.
8

АУ
ЧЕ

Н

38.

П. Дертлиев
„Моделът на прехода бе погрешен,
изпълнението
–
порочно“.
Статия,
публикувана в „Монитор“.
Печ., комп. разпеч.
П. Дертлиев
„За
демагозите,
политиците
и
държавниците“. Статия, публикувана в
„Труд“.
Печ., комп. разпеч.
П. Дертлиев
„Не посягайте на светините, г-н Продев“.
Статия.
Рък.

АР

37.

ХИ

В

36.

П. Дертлиев
окт. 1997 г.
„В променящият се свят безсмъртен е този,
който се променя с времето“. Статия за в.
„Стандарт“.
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
25 ноем.1997 г.
„Нищетата на невежеството“. Статия за в.
„Демокрация“.
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
25 ноем.1997 г.
„След Лесидрен“. Статия публикувана във
в. „Стандарт“.
Рък., комп. разпеч.
П. Дертлиев
[1997 г.]
„Ще има интрига на конгреса на БСДП“.
Статия с авторски бележки.
Комп. разпеч., рък.
П. Дертлиев
29 юли 1998 г.
„Времената се менят и корупцията с тях“.
Статия, публикувана във в. „Труд“.
Комп. разпеч.

Бр.
л.л.

БА

34.

Дата

А

33.

Заглавие

Н

№ по
ред
32.

39.

Н

40.

41.

42.

б.д.
1

15
б.д.
3

1
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П. Дертлиев
„Размисли за една смърт“.
публикувана във в. „Сега“.
Рък.

б.д.

1
б.д.
2

Статия,

П. Дертлиев
„За демокрацията, за диктатурата
фашизма“. Материал снет от касета.
Комп. разпеч.

2

б.д.

и

ІІ.3. Интервюта и разговори с П.
Дертлиев
„Двете истини на комунизма“. Разговор с П.
Дертлиев проведен от Атанас Цонков. За
престоя му в лагера „Росица“, отнемане на
депутатския имунитет през 1948 г. и
последвалите мъчения в следствието и
затворите; живот и страдания в Белене.
Маш.

7

26 апр. 1990 г.
24

Интервю с П. Дертлиев по повод новото
правителство на Димитър Попов и
участието на Иван Пушкаров в него,
публикувано във в. „Свободен народ“.
Печ.

21 дек. 1990 г.

Соня Попова
„Topical studio“. Радиопрезентация на тема
„демокрация – плурализъм“. Представя
мненията на Благовест Сендов, П. Дертлиев,
Юри Асланов, Светослав Пеев и Кръстан
Дянков за процеса на демократизация в
България след промените.
Маш. (англ. ез.)
Запис от разговор с П. Дертлиев.
Автобиографични сведения, спомени за
студентските години в Медицинския
факултет,
за
неговите
професори,
политическата му дейност, оценки от
събитията на 9 септ., преки впечатления от
Г. Димитров и В. Коларов.
Маш.

[1990 г.]

1

АУ
ЧЕ

Н

48.

АР

ХИ

В

47.

б.д.

Н

46.

П. Дертлиев
„Нов артист в цирка“. Статия за в. „Труд“.
Маш.
П. Дертлиев
„Кой е зад завесата“. Статия.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

45.

Дата

А

44.

Заглавие

Н

№ по
ред
43.

Н

49.

50.

6

14 май 1991 г.,
София

45
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8 юли 1991 г.

Интервю с П. Дертлиев, публикувано във в.
„Земя”: „Можех да бъда кумир на СДС-то,
сега съм свободен човек.”
Печ.
П. Дертлиев пред радио „Хоризонт“
(водеща Лили Маринкова). Интервю.
Комп. разпеч.

14 юли 1993 г.

Интервю на Розалина Евдокимова с П.
Дертлиев: „Ал. Томов – ловък бързак,
троянски кон или нещо като нищо?!“,
публикувано във в. „Новини“.
Печ.

12 дек. 1994 г.

5

2
3 юни 1994 г.

3

1

ХИ

Н

56.

Интервю на Иво Желев с П. Дертлиев:
„Наше участие в кабинета няма да донесе
слава нито на БСП, нито на БСДП“,
публикувано във в. „Пари“.
Печ.
Интервю на Тина Рангелова с П. Дертлиев:
„Заплашена ли е БСДП от разцепление“,
публикувано във в. „Стандарт“.
Печ.

АР

55.

В

Н

54.

П. Дертлиев
„За трудния избор пред БСДП“. Интервю на
Иван Гарелов с П. Дертлиев пред
„Панорама“, публикувано в „Монитор“,
бюлетин на БТА.
Печ.

Бр.
л.л.

Н

53.

Дата

БА

52.

Заглавие

А

№ по
ред
51.

Н

58.

59.

3

12 апр. 1995 г.
2

Разговор с П. Дертлиев при гостуването му
в Кюстендил по повод книгата му
„Досието“, публикуван във в. „Пауталия“,
бр. 31.
Печ.

21 апр. 1995 г.

Разговор между Стефан Радославов и П.
Дертлиев в „Дарик“ радио (след 41 конгрес
на БСДП) и част от интервю с П. Дертлиев
за идейните различия с Радославов по
въпроса за обединяване на БСП и БСДП.
Маш.

17 апр. 1995 г.
и б.д.

Интервю на Севда Диновска с П. Дертлиев
за в. „Труд“, „Симпатизантите на СДС имат
леви очаквания“.
Печ.

8 юли 1997 г.

АУ
ЧЕ

57.

10 ян. 1995 г.

2

6

1
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63.

1997 г.

Интервю на Тодор Токин с П. Дертлиев за
в. „Труд“.
Печ.

31 март 1998 г.

Интервю с П. Дертлиев за в. „Сега”: „И
лустрацията, и досиетата са мъглявини“.
Печ.

11 ноем.1998 г.

Въпроси на Георги Спиров – Плевен към П.
Дертлиев.
Забел.: въпросите са на вниманието на
Изабел Урибе.
Факс
Предложения за темите, които да се
засегнат в интервютата с П. Дертлиев.
Маш.

б.д.

1

2

Н

1

1

б.д.
2

ХИ

В

64.

„Диалог се води и с приятелите, и с
враговете“. Интервю на Елица Гилтяй с П.
Дертлиев.
Печ.

Бр.
л.л.

БА

62.

Дата

А

61.

Заглавие

Н

№ по
ред
60.

ІІІ. Политическа дейност

Н

67.

1

АР

АУ
ЧЕ

66.

ІІІ.1. Партийно-политическа дейност
П. Дертлиев до [Ст.] Гайтанджиев.
Указания какви проблеми да бъдат
засегнати в изказвания, и лозунги.
Маш.
Писмо на П. Дертлиев до Председателя на
ВНС. Внася свой законопроект „За връщане
имуществото на държавата, народните
съвети
и
общините
от
партийнополитически организации“, заедно с мотиви
към него.
Прилож.: законопроекти
Маш., печ.
Писмо на П. Дертлиев до Президента на Р.
България [Ж. Желев] и до Вили Брандт с
молба за намеса по повод подготвяната
разправа
в
Парламента
с
видни
социалдемократи като Стефан Нешев,
Захари Карамфилов и Иван Първанов.
Маш.

Н

65.

[1990 г.]

12 апр. 1991 г.
10

10 ян. 1992 г.,
София

1
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[авг.] 1993 г.

П. Дертлиев
Проект за предизборна програма (вероятно
за изборите през дек. 1994г.).
Рък.

[1994 г.]

1

1994 г.

Н

4

[П. Дертлиев]
Становище на ИБ на БСДП по югославската
криза.
Рък.
П. Дертлиев
„Open letter“. Отворено писмо до всички
привърженици на социалдемократическата
идея. Като първа стъпка предлага да създаде
дискусионен клуб „Социалдемократ“ и като
финална форма – обединяване на
българската социалдемокрация.
Комп. разпеч. (бълг., англ. ез.)
Открито писмо на П. Дертлиев до членовете
на ИБ на БСДП, на ИС на ОБТ и до ПС на
Евролевицата. Смята, че на тези три
формации най-приляга да положат началото
на лява алтернатива в България.
Комп. разпеч.

3

септ. 1995 г.
1

окт. 1997 г.
7

АУ
ЧЕ

73.

Н

АР

72.

ХИ

В

71.

Декларация от името на български
общественици, между които П. Дертлиев,
Ангел Ахрянов, Илия Ризов, Ганчо Ганчев и
др. по повод отказа на Република
Македония за достъп на българска
делегация до гроба на Гоце Делчев.
Маш.
Програма на П. Дертлиев в Пернишки
избирателен район и предизборни срещиконцерти, организирани за изборите през
дек. 1994 г.
Маш., рък.

Бр.
л.л.

БА

70.

Дата

А

69.

Заглавие

Н

№ по
ред
68.

Н

74.

[1997 г.]

Писма на П. Дертлиев до ИБ и НК на 23 февр. 1998 г.
БСДП. По повод участието на партията на
и б.д.
срещата
в
Лондон
и
българското
представителство в нея, указания за
изготвяне на меморандум от името на
БСДП за тази среща с оглед защита на
българската кауза, за отношенията с
останалите партии и линията на поведение
на БСДП в конкретната ситуация, по редица
организационни въпроси.
Комп. разпеч.

1

10
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78.

[1998 г.]

Декларация от П. Дертлиев срещу
постановление на Министерски съвет на Р.
България за отнемане на академичната
автономност.
Комп. разпеч.
Декларация на П. Дертлиев.
Във връзка с появилите се спекулации
около сбора в „Лозето на Габровски“ ,
предлага проблемът да се реши чрез срещи
под патронажа на институции на СИ и
социалдемократически фондации.
Комп. разпеч.

[1998 г.]

Бр.
л.л.
3

[1998 г.]

Н

2

А

БА

2

П. Дертлиев и Андрей Пресолски.
Програма на БСДП по външната политика.
Печ.
П. Дертлиев
Апел към социалдемократическите партии в
България, Социалистически интернационал,
Партията на европейските социалисти и др.
Да се забравят всички борби и обиди и да се
намерят реални форми за обединение.
Комп. разпеч. (англ. ез.)

б.д.

Апел на инициативен комитет: П. Дертлиев,
инж. Ал. Константинов, Груди Панчев и
Руен Крумов – не на насилието.
Маш.
[П. Дертлиев]
Бележки към проект за решение на
Народното събрание за реабилитация на
репресирани по политически мотиви
политически организации и дейци.
Прилож.: бележки по процесите срещу
дейците на БРСДП (обединена).
Маш.

б.д.

12
б.д.
4

АУ
ЧЕ

80.

Н

АР

79.

Докладна записка на П. Дертлиев до ИБ на
БСДП. За срещата в Лондон и за някои
нездрави процеси в партията.
Комп. разпеч.

Н

77.

Дата

В

76.

Заглавие

ХИ

№ по
ред
75.

Н

81.

4
б.д.
2
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№ по
ред

Заглавие

Дата
апр. 1995 г.

ІІІ.2. Политически анализи и доклади

Н

септ 1997 г.

69

БА

П. Дертлиев
„Равносметката“. Доклад, изнесен вероятно
пред 42-я конгрес на БСДП. Обзор на
всички ключови събития в историята на
БСДП и очертаване реалните възможности
на партията в бъдеще.
Забел.: с авторски бележки по текста
Комп. разпеч., печ.
П. Дертлиев
„Изборите – провеждане, резултати и
перспективи“. Хронология на събитията,
довели до превръщането на СДС в дясна
партия, поставянето на БСДП във вътрешна
и международна изолация и вливане в ОДС.
Брошура
Печ.
П. Дертлиев
„Една година управление на коалицията
ОДС“. Политически анализ
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
„Положение
и
перспективи
на
социалдемокрацията в България“. Доклад.
Забел.: непубликуван
Комп. разпеч.
П. Дертлиев
„За
обединена
българска
социалдемократическа
партия“.
Политически анализ (лична позиция).
Прилож.: поздравления за 1 март до П.
Дертлиев от Тони Русинова
Комп. разпеч.

1997 г.
8

АУ
ЧЕ

86.

Н

85.

АР

ХИ

В

84.

П. Дертлиев
„БСДП на кръстопът“. Политически анализ.
Варианти с авторски бележки.
Прилож.: структура на ИБ на БСДП и
писмо-обръщение на Дертлиев до НК –
Габрово от юли 1994 г.
Комп. разпеч., рък.

А

83.

50

Н

82.

Бр.
л.л.

Н

87.

ІІІ.3. Слова, изказвания, речи, обръщения
88.

[П. Дертлиев]
Надгробно слово по повод смъртта на
Стайко Гуджев.
Маш.

[1998 г.]
3
[1998 г.]
5

[2000 г.]
4

17 март 1973 г.
1
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91.

Слово на П. Дертлиев пред форум в 14 септ. 1990 г.
Швеция. Информация за политическите
събития в България и покана към
участниците да посетят красивата ни страна
и да помогнат.
Маш., копие (англ. ез.)
Изказване на П. Дертлиев пред Народното
[1990 г.]
събрание относно функциите на държавния
глава.
Комп. разпеч.
Изказване на П. Дертлиев на „кръглата
[1990 г.]
маса“.
Комп. разпеч.
Обръщение на П. Дертлиев и Ст. Ганев до 11 апр. 1991 г.
Бюрото на ВНС с искане да се приеме срок
за окончателно гласуване на новата
Конституция
и
насрочване
на
парламентарни избори.
Комп. разпеч.

Бр.
л.л.
8

4

2

2

Н

А

92.

Дата

Н

90.

Заглавие

БА

№ по
ред
89.

31 юли 1991 г.

В

Изказване на П. Дертлиев по дневния ред
във ВНС.
Комп. разпеч.
Обръщение
на
П.
Дертлиев
към
избирателите, призовавайки ги да гласуват
за СДС-център (подготвено за телевизията).
Маш.
Изказване
на
П.
Дертлиев
пред
конференция на ДПС в Шумен.
Забел.: приложено изказване и на Ахмед
Доган
Комп. разпеч.

1

5
[1991 г.]

АУ
ЧЕ

Н

95.

9 юли 1991 г.

ХИ

94.

П. Дертлиев
Реч от пресконференция на БСДП (26 юни
1991 г.), напечатана във в. „Нова ера“.
Печ.

АР

93.

Н

96.

97.

98.

2
6 февр. 1993 г.
7

П. Дертлиев
„Към нови хоризонти с ДАР“. Предизборно
обръщение.
Рък.

[1994 г.]

Изказване на П. Дертлиев на редовна
пресконференция на ИБ на БСДП.
Комп. разпеч.

27 март 1995 г.

1

2
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Изказване на П. Дертлиев по повод загубата
на изборите на 18 дек. 1994 г. Прави анализ
на дискусиите по време на 41-я конгрес на
БСДП и оформилите се две политически
линии в партията.
Рък.
Изказване на П. Дертлиев: за ситуацията в
страната след идването на власт на БСП (94
- 95 г.), участието на БСДП на местните
избори, взаимодействие на БСДП с БСП и
СДП, създаване на Социалдемократически
алианс.
Прилож.: копия от в. „Демокрация“ и в.
„Континент“ с поместени статут и
информация за алианса и кратък преглед на
политическия печат от 15 дек. 1995 г.
Комп. разпеч., маш., рък.

1995 г.

Бр.
л.л.
2

ян. 1996 г.

БА

Н

4

П. Дертлиев
„Време е да решим: да бъде или да не бъде
БСДП“. За участието на БСДП в ПЕС
(Партия на Европейските Социалисти).
Изказване
Комп. разпеч.

[1997 г.]

Обръщение на П. Дертлиев към съидейници
социалдемократи. Бие тревога за загиването
на партията от липса на свой образ пред
обществото, от раздорите в нея и посочва
един път на развитие – БСДП като
самостоятелна партия.
Комп. разпеч.
Обръщение(реч) на П. Дертлиев на срещата
на
лидерите
на
Европейските
социалдемократически партии в Лондон.
Прилож.: 1. „Критична година“ –
политически анализ за управлението на
БСП през 1997 г., за победата на СДС на
изборите
и
създаването
на
социалдемократически
алианс
като
необходима
алтернатива.
2.
Споразумението между БСДП и ОБТ
(Обединена партия на труда).
Комп. разпеч. (англ. ез.)

[след септ.
1997 г.]

3

АР

15

АУ
ЧЕ

Н

102.

ХИ

В

101.

Дата

А

100.

Заглавие

Н

№ по
ред
99.

Н

103.

11 март 1998 г.
6
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4 май 1998 г.

Изказване на П. Дертлиев пред форум за
конституционализма.
Комп. разпеч.

юли 1998 г.

Обръщение
на
П.
Дертлиев
към
участниците в срещата на лидерите на
социалдемократическите партии в Европа –
Лондон. Иска шанс за България да намери
място в европейското семейство.
Комп. разпеч.(2 екз.)

[1998 г.]

П. Дертлиев
„До всички, които се намесват по повод
срещата в Лондон“. Обръщение
Комп. разпеч., рък.

1

Н

5

2

[1998 г.]
3

[1998 г.]

П. Дертлиев
„Да изчистим боклука от общинския съвет“.
Призив към избирателите.
Комп. разпеч.
Обръщение на П. Дертлиев към севлиевци с
призив да гласуват за кандидата на БСДП в
предстоящите местни избори, публикувано
във в. „Севлиевски свободен народ“, бр.2.
Печ.
П. Дертлиев
Слово
за
солидарност,
свобода
и
справедливост“.
Комп. разпеч.
Списък на речи и изказвания във Великото
народно събрание, направен от П. Дертлиев
(90 – 91 г.)
Рък.

30 юни 1999 г.

АУ
ЧЕ

Н

109.

Изказване на П. Дертлиев на събрание за
основаване
на
ССД
(Съюз
на
социалдемокрацията).
Комп. разпеч.

АР

108.

ХИ

В

107.

П. Дертлиев
„Тук съм, защото се решава съдбата на
страната“. Изказване пред конгреса на БСП,
публикувано във в. „Дума“, бр. 99.
Печ.

Бр.
л.л.

БА

106.

Дата

А

105.

Заглавие

Н

№ по
ред
104.

110.

Н

111.

112.

113.

П. Дертлиев
„Социалдемократи от всички
обединявайте се!“. Обръщение.
Комп. разпеч.

извори,

1

1
окт. 1999 г.
2

б.д.
1
б.д.
1

б.д.
1
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Заглавие

Дата
[1989 г.]

ІІІ.4. Бележки и размисли по важни
вътрешни и международни събития,
ситуацията в страната, изход от
кризата и ролята на БСДП в тези
процеси

Бележки на П. Дертлиев за строежа на
ферибота Никопол – Турну Мъгуреле и
необходимостта от осигуряване на кредити
за българската част на проекта от ФАР.
Забел.: на гърба има проекто-дневен ред за
заседание на ССДМ.
Рък.
Бележки на П. Дертлиев за състоянието в
страната, изход от кризата и участие на
БСДП в процесите, организационни
въпроси и др.
Рък.
Бележки на П. Дертлиев за символите и
ритуалите: герб, бойни знамена, клетвата и
др.
Рък.

1

[1990 г.]

1

ХИ

[1991 г.]
8

[1991 г.]
1

АУ
ЧЕ

Н

118.

АР

117.

В

Н

116.

[1990 г.]

Н

115.

Бележки на Л. Дертлиев за събитията в
Румъния – отделни моменти в румънската
революция.
Рък.
Бележки на П. Дертлиев за събитията на
„Кръглата маса“.
Рък.

БА

114.

Бр.
л.л.
1

А

№ по
ред

119.

Н

120.

121.

П. Дертлиев
„БСДП с обич към земята и нейния
стопанин“.
Работни
бележки
по
земеделската програма на партията.
Рък., комп. разпеч.
Бележки на П. Дертлиев за предизборната
ситуация в България, цел и характер на
съюзите, местни конфликти.
Рък.
Бележки на П. Дертлиев във връзка с
преобразуването на БОДК в ЕАД.
Прилож.: документи по въпроса – доклад на
Ст. Даскалов относно учредяването на
„БОДК“ ЕАД, разпореждане на МС за
преобразуване на бюрото и др.
Рък., маш.

[1993 г.]
5

[1994 г.]
1
1994 г.
7
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125.

[след 1994 г.]

П. Дертлиев
„Външната ни политика пред изпитание“.
Недовършени бележки по темата.
Рък.
Бележки на П. Дертлиев по националната
сигурност и проблеми на страната.
Рък.
П. Дертлиев
„Политически пасианс“. Бележки
Рък.
П. Дертлиев
„Трагичната деградация на СДС“ и „Кой
спаси СДС!“. Бележки
Рък.
П. Дертлиев
„Ако ви нямаше, трябваше да ви
измислим“. Бележки.
Рък.

[1997 г.]

2
[1995 г.]

ХИ

1

б.д.

3

б.д.
2
б.д.
4
б.д.
1

АУ
ЧЕ

Н

128.

АР

127.

Н

2

В

126.

П. Дертлиева
„Quo vadis СДС?“. Бележки.
Рък.
П. Дертлиев
„Има ли нова линия и в какво се състои
тя?“.
Бележки на Дертлиев за характера на
партията и нейната програма за участие във
властта или администрацията, решения за
бъдещето (за 41-конгрес и БСДП).
Рък.

Бр.
л.л.

БА

124.

Дата

А

123.

Заглавие

Н

№ по
ред
122.

129.

130.

Н

131.

П. Дертлиев
„Успехът на БСДП“. Бележки
Рък.
П. Дертлиев
„Плъховете“. Размисли
Рък.
П. Дертлиев
„Разговор
със
собствената
Размисли
Рък.

б.д.
1
б.д.
1
съвест“.

б.д.
1
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б.д.

П. Дертлиев
„В плен на митовете“. Бележки
Рък.
П. Дертлиев
Информация за становището на БСДП
относно претенциите на т. нар. „македонска
социалдемокрация“ и на македонското
правителство. Бележки
Рък.
Бележки на П. Дертлиев за етническите
модели на Балканите.
Рък.

б.д.

2

б.д.

Н

3

3

б.д.
1
б.д.

Работни бележки: цитати от изказвания на
народни
представители
след
Освобождението.
Рък.

б.д

П. Дертлиев
Бележки: решително за провеждане на
избори, но след създаване условия за
нормален политически живот – партиен
печат, клубове, право на ползване на медиите и др.
Маш., рък.

б.д.

1

АУ
ЧЕ

Н

137.

Информация
на
П.
Дертлиев
за
номинирането на Г. Шрьодер на конгрес на
Германската социалдемократическа партия
за канцлер на Германия.
Комп. разпеч., рък.

АР

136.

ХИ

В

135.

П. Дертлиев
„За
конституцията
и
нейната
(зло)употреба“. Бележки
Забел.: на гърба на първа страница има
кратки размисли за агентурното минало на
Г. Марков, Елка Константинова, Й. Василев
и др.
Рък.

Бр.
л.л.

БА

134.

Дата

А

133.

Заглавие

Н

№ по
ред
132.

Н

138.

1

2
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№ по
ред

Заглавие

Дата

VІ. Кореспонденция

12 апр. 1995 г.,
София

VI.1. До П. Дертлиев от други лица и
организации
-

от други лица

БА

Писмо от Ан. Анастасов председател на
БСДП в с. Зидарово до П. Дертлиев.
Напомня му за разговорите в Бургас: за
осигуряване кредит с минимална лихва на
селските стопани и назначаване на
компетентни хора в ликвидационните
комисии.
Маш.

Н

Писмо от Йосиф Аврамов до П. Дертлиев.
Информация за
развитието
на
два
законопроекта: за банките и кредитното
дело.
Прилож.: становище на Й. Аврамов по
законопроекта за държавния бюджет на
Република България за 95 г.
Рък., маш.

б.д., с.
Зидарово,
Бургаско

1

Писмо от Ал. Ангелов, главен секретар на
Съюза на българските журналисти до П.
Дертлиев. Остра реакция срещу писанията
на Георги Друмев на страниците на в.
„Свободен народ“.
Маш.
Писмо от Апостол Апостолов, член на
местна организация до П. Дертлиев. Под
формата на лична изповед споделя за
политическите
интриги,
недостойните
водачи и борби за лидерство в общинската
организация в гр. Бургас.
Комп. разпеч.

Н

АУ
ЧЕ

142.

Н

АР

141.

ХИ

В

Н

140.

5

А

139.

Бр.
л.л.

143.

Писмо на Хр. Божков до П. Дертлиев.
Покана да участва в събрание на БЗНС
„Ник. Петков“ и за лична среща с Йосиф
Петров.
Прилож.: удостоверение на Христо Божков,
издадено от ИК на БРСДП на 4 ян. 1946 г. в
уверение, че е завеждащ физкултурния
отдел на БРСДП.
Маш.

8 ян. 1993 г.,
София

2

29 авг. 1997 г.,
Бургас

3

[1990 г.],
София

2
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б.д.

1

б.д., Бургас

Н

3

[1997 г.],
Варна

Писма от Тома Гергинов до П. Дертлиев. 28 юни – 7 юли
Относно извършването на стопанска 1999г ., София
дейност от Централния кооперативен съюз;
предлага за включване в предстоящ
материал за в. „Стандарт“ да се подчертае
подкрепата на БСДП за кооперативното
движение в България.
Маш.

1

2

Писмо от Фелипе Гонзалес (Felipe Gonzales)
до П. Дертлиев. Испанските социалисти ще
празнуват в Мадрид 34-ти федерален
конгрес във важен за страната политически
момент. Ще се радват да го видят сред тях.
Прилож.: формуляр за виза
Комп. разпеч., печ. (исп. ез.)
Писмо от А. Демирев до П. Дертлиев.
Информира
го
за
активността
по
организирането и участието на членовете на
БСДП от гр. Бургас в предстоящите
временни органи на местната власт.
Маш.

АУ
ЧЕ

Н

148.

АР

ХИ

В

147.

Писмо от Жан Виденов до П. Дертлиев. Във
връзка с честване на годишнина от
приемане на Конституцията, моли оратори
да бъдат само политици имащи пряко
участие в нейното приемане.
Комп. разпеч.
Писмо от Цеко Лалов Вълков до П.
Дертлиев. Настоява бившия съдия Стефан
Константинов да бъде отстранен от
ръководството на СДС, тъй като той е
човекът, отговорен за неговото осъждане и
с поведението си отблъсква избиратели.
Маш.
Бележка от Желязко Георгиев до П.
Дертлиев. Смята да замрази членството си в
БСДП поради финансова измама и нисък
морал на ръководен член на партията.
Рък.

Бр.
л.л.

БА

146.

Дата

А

145.

Заглавие

Н

№ по
ред
144.

Н

149.

150.

23 май 1997 г.,
Мадрид

2

10 авг. 1990 г.,
Бургас

1

Писмо от Благой Димитров, депутат от 15 март 1996 г.,
ПГСДС до П. Дертлиев. Разглежда
[София]
проблемите на варненските вложители след
рухването на финансовите пирамиди.
Прилож.: писмо на Б. Димитров до
председателите на НС, на бюджетната и
икономическата комисии по същия въпрос.
Комп. разпеч.

3
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Писмо от Г. Добрев до П. Дертлиев.
Споделя позициите си по национален
въпрос.
Маш.
Бележка и писмо от Явор Дренски до П.
Дертлиев. Изпраща свои стихове с идеята да
се разпространяват като агитационни
материали в подкрепа на СДС.
Прилож.: 1. Стихотворение от Я. Дренски,
посветено на Кр. Пастухов, писано в
шуменския затвор (1952 г.).
2. Поемата „Островът на прокълнатите“ из
цикъла поеми към сборника „Клада“,
преписана през март 1990 г. Стиховете са
написани през 1952-1953 г. на остров
Персин.
Маш.
Писмо от Ж. Желев до П. Дертлиев.
Поздравления по случай 80-тия му рожден
ден.
Комп. разпеч., рък

27 дек. 1990 г.,
София

Писмо от Ст. Златев до П. Дертлиев. За
желанието на негови познати да бъдат
полезни за партията.
Маш.
Писмо от Д. Иванов до П. Дертлиев.
Благодари
за
дадено
интервю
и
поздравления за силната и емоционална реч
пред варненското общество.
Рък.

27 ноем.
1990г., София

1

б.д.,
[Варна]

1

Писмо от Марко Иванов до П. Дертлиев.
Информира го за настроенията на членската
маса в Ябланица и Тетевен преди Конгреса.
Маш.
Писмо от П. Иванов, председател на ЦКС
до П. Дертлиев. Моли за разговор по
проблемите на кооперативната система.
Маш.

4 юни 1992 г.,
Ябланица

1

24 ян. 1991 г.,
София

2

1

18

БА

Н

24 ян. – 6 апр.
1990 г.,
с. Граница,
Кюстендилско

Бр.
л.л.

[1996 г.]
1

АУ
ЧЕ

Н

155.

АР

154.

ХИ

В

153.

Дата

А

152.

Заглавие

Н

№ по
ред
151.

156.

Н

157.
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Писма от Росен Иванов, председател на УС
на КЦ „Напред – 92“ до П. Дертлиев. За
участието на БСДП в президентските
избори; състоянието на кооперативния
въпрос
и
ролята
на
БСДП
във
възстановяването
на
потребителските
кооперации.
Прилож.: 1. Предложения и мотиви към тях
за изменение и допълнение закона на
кооперациите, 91 г.
2. Писмо на Р. Иванов до потребителската
кооперация „Напред“ – Габрово по същите
въпроси.
Маш.

2 дек. 1995 –
22 юни 1996 г.,
София

Писмо от Симо Илиев до П. Дертлиев.
Критични бележки за изказвания, речи и
коментарии на Дертлиев в медиите, особено
по отношение оценките за фашизма в
България и съществуващия антикомунизъм.
Маш.

[1994 г.],
Асеновград

Бр.
л.л.
10

БА

Н

Дата

3

В

Н

159.

Заглавие

А

№ по
ред
158.

22 юли 1992 г.,
гр. Кийл,
Германия

Писмо от М. М. Колев до П. Дертлиев. Като
бивш член на БКП и привърженик на БСДП
след промените поздравява Дертлиев, че е
останал в парламента и прави това, за което
е избран – Конституцията.
Рък.

26 май 1991 г.,
Русе

ХИ

Писмо от Георги Кабов до П. Дертлиев.
Поздрави за преизбирането му за
председател на БСДП, новини от Германия
и молба да бъде включен в българската
делегация за конгреса на Интернационала в
Берлин.
Прилож.:
изпраща
му
факса
до
председателя на БСДП Д. Пейчев в Ст.
Загора с искане за помирение и обединение
на всички социалдемократи.
Забел.: писмото е написано върху копие от
писмо от помощника на В. Бранд до Кабов.
Маш.

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

160.

Н

161.

1
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8 март 1996 г.,
Казанлък

1

БА

5 юни 1992 г.,
Благоевград

11

Н

Писмо от Ганчо Консулов до П. Дертлиев.
Излага становището си за възстановяването
на кооперативните популярни банки.
Прилож.: 1. Статия на Г. Консулов
„Законопроектът за популярните банки чака
пленарна зала“ и 2. Открито писмо на Г.
Консулов
относно
истината
за
кооперативните
сдружения
популярни
банки.
Маш.
Писмо от Благой Костадинов до П.
Дертлиев. На фона на историческа
ретроспекция разсъждава за поляризацията
в българското общество и пита как БСДП
ще стане обединителка на българския народ
след своя 39-ти конгрес.
Маш., рък.

Бр.
л.л.

Писмо от Хр. Красин до П.Дертлиев. Иска
помощ за изграждане на местни структурни
звена на БСДП, редовно получаване на в.
„Свободен народ“, повече агитационни
материали, програмата и устава на
партията.
Прилож.: статия от Хр. Красин за в.
„Свободен народ“.
Маш.

6 февр. 1990 г.,
Ардино

11

Писмо от Лалка до П. Дертлиев. Съветва го
какво трябва да говори по телевизията, за да
не губи гласоподаватели; обвинява го за
недемократичната
конституция;
за
заблудата му, че може да спечели
„честните“ комунисти, а такива няма; да не
забравя никога, че е длъжник на България.
Маш.

26 апр. 1991 г.,
б.м.

3

Писмо от Кенет Маккой [Kenneth McCOY]
до П. Дертлиев. Предложение за среща с
Лоран Гбагбо [Laurent Gbagbo], кандидат за
президент на Кот д`Ивоар по време на
международното му турне от 15 февр. До 30
апр. 2000 г.
Комп. разпеч. (фр. ез.)

31 ян. 2000 г.,
Париж

1

АУ
ЧЕ

Н

165.

АР

ХИ

В

164.

Дата

А

163.

Заглавие

Н

№ по
ред
162.

Н

166.
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Писмо от Мишел, служител в посолството
до П. Дертлиев. Говори за контактите си с
изтъкнати представители на Испания –
политици,
дипломати,
интелектуалци,
бизнесмени и др., и от личен характер.
Маш.

30 юни 1992 г.,
Мадрид

6

Н

28 юни –
31 авг. 1990 г.,
Белград

БА

Писма от Марко Марков, посланик в
Белград до П. Дертлиев. Приветства
мисията му в Македония в посока на
истинска национална политика и му
изпраща анализ на политическата ситуация
в
Македония,
поляризацията
на
политическите сили и опасността, свързана
с Партията за демократичен просперитет
(ПДП).
Маш.

Бр.
л.л.

1

Писмо от Милош Николич, изпълнителен
директор
на
международен
проект
„Преходите към демокрация в световна
перспектива“ до П. Дертлиев. Покана за
участие в конференция в Загреб.
Забел.: на гърба на писмото има бележки от
П. Дертлиев: срещу всички мръсници,
изляли злобата си върху него.
Комп. разпеч., рък.

13 юли 1993 г.,
Белград

1

Писмо от Огнян Новев до П. Дертлиев.
Приложно изпраща документи във връзка
със злоупотребата на интелектуалната
собственост.
Рък., маш.

11 юли 2000 г.,
София

14

Писма от Борис Орлов до П. Дертлиев. За
политическата обстановка в Русия и
намерението си да създаде блок със
социално-либерална ориентация; изпраща
печатни материали за социалдемокрацията.
Рък. (руски ез.)

15 септ. –
26 септ.1996 г.
Фройденберг

Писмо от Г. Петров, председател на БЗНС
„Никола Петков“ в СДС до П. Дертлиев.
Поздравява го за избора му за председател
на БСДП и предлага сътрудничество за
предстоящите общински избори.
Маш.

25 апр. 1995 г.,
София

АУ
ЧЕ

Н

170.

АР

ХИ

В

169.

Дата

А

168.

Заглавие

Н

№ по
ред
167.

Н

171.

172.

2

1
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Писмо от Ана Пимпирева да П. Дертлиев.
Разказва за живота на баща си, затворник в
Белене и от личен характер.
Прилож.: стихове на А. Пимпирева с
посвещение за Дертлиев.
Маш.
Писмо от Михаил Поживанов [Mikhail
Pozhivanov], кмет на гр. Мариупол до П.
Дертлиев. Изпраща му екземпляр от
неговата книга „Бедствието би могло да се
предотврати“ с надеждата да допринесе до
обща загриженост и сътрудничество, за
екологична безопасност в Европа.
Рък., комп. разпеч. (англ. ез.)

2 апр. 1991 г.,
София

Писмо от Г. Първанов до П. Дертлиев.
Покана да участва в тържествата на БСП по
повод 107-та годишнина от началото на
организирано социалистическо движение в
България.
Маш.

23 юли 1998 г.,
София

Бр.
л.л.
5

б.д.,
Мариупол,
Украйна

Н

1

1

В

Н

175.

Дата

БА

174.

Заглавие

А

№ по
ред
173.

ХИ

Писмо от проф. д-р Лалю Радулов до П. 23 март 1995 г.,
Дертлиев. Във връзка с интензивните
София
интеграционни процеси в икономиката,
науката и политиката смята, че е оправдано
създаването на общо списание на
балканските страни и моли Дертлиев да
изложи своите съображения за участие в
тази инициатива.
Маш.

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

176.

Н

177.

Писмо на Минка Ив. Славова до П.
Дертлиев. За репресията срещу нея в
качеството й на председател на БСДП в
Разград от страна на директора на общинска
фирма „Търговия“.
Прилож.: статия на М. Славова за
неправомерно разпределение на дефицитни
стоки от директора на „Търговия“ в Разград
и личните нападки адресирани към нея;
съдебно-счетоводна експертиза по делото
на М. Славова срещу фирма „Търговия”;
печатни материали по същия въпрос.
Рък., маш., печ.

3 февр. 1990 г.,
Разград

10
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Дата

Писмо от Георги Саев, Институт по
проблеми на изкуствознанието – БАН до П.
Дертлиев. Изразява възхищението си от
Дертлиев като политик-демократ в тежък за
него период.
Маш.

б.д., б.м.

Писмо от Милен П. Стоянов до П.
Дертлиев. Моли за съдействие за пълното
политическо и гражданско реабилитиране
на своя баща акад. Петко Хр. Стоянов,
репресиран за опозиционната си дейност
като водач на независимите интелектуалци.
Прилож.: писмо на М. Стоянов до
Председателя на държавния съвет на
НРБългария, Андрей Луканов, Желю Желев
и др. по същия повод и кратка биографична
справка за Петко Стоянов.
Рък., маш.

ян. 1990 г.,
София

Бр.
л.л.
1

БА

Н

5

Н

179.

Заглавие

А

№ по
ред
178.

В

б.д.
1

Писмо от Ал. Томов, председател на 17 апр. 1995 г.,
Гражданско обединение за република (ГОР)
София
до П. Дертлиев. Поздравления по повод
преизбирането му за председател на БСДП.
Комп. разпеч.
Писмо от Христо до П. Дертлиев. С молба 11 май 1998 г.,
да запази снимките, защото смята да прави
б.м.
албум за репресираните в Габрово.
Маш.
Писмо от Вера Христова до П. Дертлиев. 26 февр. 1995 г.
Съветва го да обедини силите на БСДП с
Трявна
доброто и разумното в БСП.
Маш.
Бележка от В. Шарлетова до П. Дертлиев.
Съветва го да подаде ръка на „честното и
умно момче“ Жан Виденов.

АУ
ЧЕ

182.

Н

АР

181.

Писмо от Г. Тахов до П. Дертлиев. Молба
да напише кратки спомени за Цвети Иванов.
Маш.

ХИ

180.

183.

Н

184.

Прилож.: изпраща му изрезки от вестници с
нейни бележки върху тях.
Рък., печ.

апр. 1995 г.,
Айтос

1

1

3

8
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Писмо от Запрян Шкодров до П. Дертлиев.
Информация за срещата на членове на
БСДП – гр. Пазарджик със Ст. Радославов и
Григор Шишков, за желанието на
последния да коалира БСДП със Стефан
Савов
и
Радикалната
партия
и
възмущението на присъстващите от
предложените коалиционни партньори.
Маш.

25 апр. 1994 г.,
Пазарджик

Писмо от Д. Юнкеров до П. Дертлиев. Да се
б.д., б.м.
подготви по определени въпроси за диспут
в старозагорски ежедневник.
Маш.
Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев. 25 февр. 1990 г.
Съвети за основни идеологически и
Севлиево
външнополитически тези, които трябва да
бъдат застъпени в изказвания и писмени
материали.
Маш.
Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев. 18 ян. 1992 г.,
Във връзка със срещата-разговор на К.
Варна
Тренчев с членове на „Подкрепа“ в гр.
Варна.
Прилож.: запис на срещата
Маш.

Бр.
л.л.
1

1

1

3

Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев.
Авторката споделя мисли и виждания за
устройството на държавата: възстановяване
на държавната собственост във всички
сфери – производство, селско стопанство,
образование, здравеопазване и т.н.
Рък.
Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев.
В условията на „информационна завеса“ за
БСДП съветва Дертлиев да използва всички
форми
и
средства
за
разясняване
политиката на партията.
Рък.

10 апр. 1995 г.,
Свищов

9

25 апр. 1995 г.,
Варна

3

Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев.
Съветва го да не се коалира с Д. Луджев и
Ахмед Доган в предстоящите избори.
Приема един съюз с Ал.Томов.
Маш.
Писмо от неизвестно лице до П. Дертлиев.
Във връзка с изграждането на партийния
клуб и изясняване собствеността на имота.
Рък.

22 ян. 1999 г.,
София

1

АУ
ЧЕ

Н

189.

АР

ХИ

188.

В

Н

А

187.

Дата

Н

186.

Заглавие

БА

№ по
ред
185.

Н

190.

191.

192.

б.д., б.м.
1
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Писмо от неизвестен автор до П. Дертлиев.
Прави бележки по допуснати неточности в
книгата на Веселин Янчев „Кратка история
на БСДП“.
Маш.
Коледни и новогодишни картички от лица и
организации (Серджу Чунеску, президент
на румънската СДП; от Тодор Кавалджиев;
от С. Гърбузанов, председател на ОСПБ; от
югославската левица; от Пиер Мороа,
президент
на
социалистическия
интернационал; от фондация „Алфред
Мозер“ и др.)
Рък., печ. (бълг., англ., фр. ез.)

б.д.,
София

- от учреждения и организации
Писмо от Инициативна комисия за
създаване на българско-канадско дружество
за културни и икономически отношения до
П. Дертлиев с молба да вземе участие в
учредително заседание.
Прилож.: проект за устав на дружеството
Маш.

Бр.
л.л.
1

13

Н

1996 – 2000 г.
б.д.

8 авг. 1990 г.,
София

11

30 юли 1991 г.,
София

1

АР

Писмо от БАН, подписано от акад. Сендов.
Изпращат
политологичен
анализ
на
Центъра за национална и международна
сигурност към БАН на тема: „Кризата в
Югославия и българските национални
интереси“.
Маш.

АУ
ЧЕ

Н

196.

ХИ

В

Н

195.

Дата

БА

194.

Заглавие

А

№ по
ред
193.

Н

197.

198.

199.

Писмо от списание „Общество и армия“ до 7 авг. 1991 г.,
П. Дертлиев с молба да вземе отношение по
София
проблемите на националната сигурност.
Прилож.:
въпроси
за
интервю
по
проблемите на националната сигурност.
Маш.
Писмо от Независимия обществен комитет
окт. 1991 г.,
по националните проблеми до П. Дертлиев.
София
Покана за заседание.
Маш.
Писмо от З. Захариев, председател на 29 март 1993 г.,
фондация „Славяни“ до П. Дертлиев. Кани
София
го да участва в конференция на тема
„Гражданско общество“ в посттоталитарна
Източна Европа.
Маш., печатна бланка

3

1

1
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Покани до П. Дертлиев да присъства като
гост на партийни конференции, коктейли,
приеми.
Печ., комп. разпеч. (исп., фр., англ.,бълг.ез.)
Писмо от Управителния съвет на Клуба за
международна политика до П. Дертлиев.
Информация за проведена конференция на
тема: „Българо-македонските отношения в
навечерието на ХХІ в.“, на която е направен
подробен анализ на състоянието на
двустранните
отношения
и
очакват
мнението на Дертлиев по тях.
Маш.

ноем. 1991 –
2000 г., Чили,
София

Поздравления за рождения ден на П.
Дертлиев: от КНСБ, от кмета на Община
Велико Търново и от председателя на
Сметната палата.
Комп. разпеч., факс

Бр.
л.л.
10 бр.

13 апр. 1998 г.,
София

Н

6

7 апр. 2000 г.

3

В

Н

202.

Дата

БА

201.

Заглавие

А

№ по
ред
200.

Н

205.

206.

1

АР

Писмо от П. Дертлиев до Жан Виденов.
Надява се, че „не ще има разправа по
политически причини“ с партийни членове.
Маш.

17 апр. 1995 г.,
София

Писмо на П. Дертлиев до Социалистическия
интернационал. Анализ на предизборната
ситуация, условия при които са протекли
изборите, перспективи пред управлението
на БСП и мястото на БСДП в тази
обстановка.
Рък.

[1994 г.]

Писмо от П. Дертлиев до Маргарита
Михнева, с копие до БНТ. Критикува
предаване на М. Михнева, насочено срещу
Ценко Барев и Любомир Собаджиев.
Комп. разпеч.

9 апр. 1998 г.,
София

АУ
ЧЕ

204.

[1989 г.]

Телеграма от П. Дертлиев до Вили Бранд.
Благодари за поздравленията и за моралната
подкрепа.
Маш. (чернова)

Н

203.

ХИ

ІV.2. От П. Дертлиев до други лица и
институции

2

2

1
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Открито писмо на П. Дертлиев до Нехризов
по повод негова обидна статия във в.
„Демокрация“.
Рък.
Писмо от П. Дертлиев до италианския
министър председател и до председателя на
Върховния съд на Република Италия. С
искане италианското правителство да се
извини за оскърблението нанесено на
Сергей Антонов и на нашата страна и да
поеме всички разноски по лечението и
издръжката на Антонов.
Маш., комп. разпеч.

б.д., б.м.

Писмо от П. Дертлиев до Пиеро Фасино,
съпредседател на комитета на Левите
партии от Централна и Източна Европа към
Социалистическия интернационал. Надява
се на положително решение на случая със
Сергей Антонов.
Маш.
Писмо от П. Дертлиев до Г. Шрьодер.
Покана да посети България и да изнесе
лекция за перспективите на европейската
интеграция и приоритетите на Германия в
международен план.
Маш., рък., комп. разпеч. (немски, бълг. ез.)
Писмо от П. Дертлиев до неизвестни лица.
Уведомява ги за възобновяване дейността
на партията като разчита на тяхната
подкрепа.
Маш. (англ. ез.)

б.д., б.м.

Бр.
л.л.
4

б.д., б.м.

Н

2

1

ХИ

17 юли 1998 г.,
София

3

[1989 г.]
1

АУ
ЧЕ

Н

211.

АР

210.

В

Н

209.

Дата

БА

208.

Заглавие

А

№ по
ред
207.

Н

212.

213.

214.

Писмо на П. Дертлиев до неизвестно лице.
За решението на БСДП да подкрепи на
подправителствено
ниво
с
експерти
правителството на БСП.
Рък. (чернова)
Писмо от П. Дертлиев до неизвестно лице.
Уведомява го за събитията в България и за
предстоящото
обединение
на
социалдемократите и левите формации и
създаването на Съюз „Социалдемокрация“.
Комп. разпеч.
Писмо от П. Дертлиев до неизвестно лице.
За положението на левите партии в
България и от личен характер.
Комп. разпеч.

[1995 г.]
1

5 окт. 1998 г.,
б.м.

2

б.д.,
София

1
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Заглавие

Дата

Писмо от П. Дертлиев до неизвестно лице.
Осведомява го подробно за събитията в
България след 10.11.1989 г., положението
на политическите партии и по-специално на
БСДП.
Забел.: липсва страницата
Рък. (чернова)

б.д.

Бр.
л.л.
1

26 апр. 1999 г.,
София

217.

Писмо от Марко Иванов (полк. о.з.) до
ръководството на „Свободна Европа“ в
Мюнхен. По повод предаванията за процеса
срещу Никола Петков (47 г.) по записки на
Петър Семерджиев. Авторът поставя
въпроси за уточняване и осветляване на
истината по този процес.
Маш.

3

Н

Писмо от Българската евролевица, БСП,
БСДП и Обединения блок на труда до Р.
Шарпинг, председател на партията на
европейските
социалисти.
Изразяват
становището си за положението в Косово.
Комп. разпеч.

б.д., б.м.
2

Писмо от арх. Стефан Илиев до Йордан 25 февр. 1998 г.
Соколов (председател на НС), до Ив.
София
Татарчев (гл. прокурор на НР България и до
Конституционния съд. Искане Румен
Овчаров да подаде оставка като депутат и
да напусне парламента.
Прилож.: открито писмо: „Кой сте вие г-н
Овчаров?!”
Маш.

АУ
ЧЕ

Н

218.

АР

ХИ

В

Н

216.

БА

ІV.3. Между трети

А

№ по
ред
215.

Н

219.

Писмо от Г. Касабов до Георги Марков.
Припомня му за добрите си впечатления от
него в началото на познанството им и за
голямото
си
разочарование
след
публикуването на памфлет от Г. Марков
срещу СДС, срещу Дертлиев и д-р Желев.
Маш. (латински букви)

20 юли 1992 г.,
гр. Кийл,
Германия

3

1
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Писмо от Радослав Косовски, председател
на Регионалното обединение на БСДП в
Германия до Р. Шарпинг. Протестира срещу
поздравителната телеграма на Гюнтер
Ферхойген до Жан Виденов по случай
победата на изборите.
Комп. разпеч. (бълг., немски ез.)
Писмо от Лука Лулчев до Боби. Разказва
спомени от Сливенския затвор за смъртта
на Кръстьо Пастухов и иска среща с
Дертлиев.
Прилож.: бележка от Боби с адреса на
Лулчев.
Рък.

12 ян. 1995 г.,
Мюнхен

Бр.
л.л.
5

17 апр. 1990 г.,
Карлово

Открито писмо от арх. Стефан Миланов до 18 март 1999 г.,
Ст. Софиянски, кмет на София. Срещу
София
увеличението на данъците и цените на
водата, отоплението и градския транспорт;
срещу корупцията и беззаконията в
общината.
Маш.

2

2

Открито писмо на Кирил Владимиров
Милев (бивш политзатворник и партизанин
от І Софийска партизанска бригада
„Чавдар”) до Добри Джуров. След
многобройни опити за среща и съдействие
от страна на Д. Джуров за неговата
реабилитация и възстановяване на работа,
авторът открито обвинява в предателство,
мародерство и убийство на партизани Д.
Джуров, Т. Живков, Здравко Георгиев,
Стамо Керезов и Иван Хариев; обвинява
Д. Джуров в репресии срещу много
български офицери от процеса на Иван
Тодоров – Горуня и срещу всички в
системата
на МНО,
несъгласни
с
живковизма.
Прилож.: щрихи към портрета на Д. Джуров
Маш.

Н

АУ
ЧЕ

Н

АР

223.

ХИ

В

Н

А

222.

Дата

Н

221.

Заглавие

БА

№ по
ред
220.

224.

30 апр. – 9 май
1990 г.,
София

Писмо от М. Михайлов, Н. Попов, Ж. 10 февр. 1989 г.
Железанов и С. Чапаров до Т. Живков. Като
София
членове на БЗНС искат реабилитирането и
възстановяването на доброто име на Н.
Петков.
Маш.

22

15
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Писмо от Пандо Младенов до Коста Въртев
(Сао Паоло, Бразилия). Информация за
конгрес на македонските българи в Торонто
и проявите на местните организации в
защита на политическите затворници в
Македония; сведения за контролираните от
държавна
сигурност
„комунистически
агенти“ в България: Христо Матов,
Лахчянски, Иван Шалев, Евгений Ейков и
Красимир Каракачанов; за посещението на
канадските българи в Македония с цел
издаване на български вестник и издигане
паметник на загиналите за свободата на
Македония; срещата и разговорите с Киро
Глигоров, мнението му за МПО и процеса
на
сближение
между
България
и
Македония.
Маш.

ноем. 1992 г.,
Канада

Писмо от Йордан Нихризов и Григор
Шишков до Рудолф Шарпинг (президент на
Партията на европейските социалисти) и
Франсоа Вилан (гл. секретар на същата
партия) с молба да получат доклада на Х.
Фишер от срещата на лидерите на
социалдемократическите партии в Европа –
Лондон, за да се запознаят с всички критики
и бележки за БСДП, съдържащи се в него.
Комп. разпеч. (англ. ез.)

[1998 г.],
София

Бр.
л.л.
3

А

БА

Н

Дата

4

Писмо от Ст. Пенев до д-р Ат. Москов. Дава
кратки автобиографични сведения и
предлага помощта си за възстановяването
на партията.

Н

АУ
ЧЕ

227.

Н

АР

ХИ

В

226.

Заглавие

Н

№ по
ред
225.

Прилож.: отворено писмо на Ст. Пенев до
Петър Младенов. Призовава го да направи
избор между интересите на партията и
интересите на нацията като предлага
референдум и избори (12 дек. 1989 г.,
Плевен).
Маш.

13 дек. 1989 г.,
Плевен

2
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Заглавие

Дата

Писмо от Председателския съвет на
Земеделския съюз до Петър Емил Митев,
председател на редколегията на сп.
„Социалдемокрация“. Остро възражение
срещу публикация в списанието, обиждаща
сдружените земеделци.
Маш.

[1998 г.],
София

Бр.
л.л.
3

[след 1989 г.]

Н

9

АУ
ЧЕ

Н

229.

АР

ХИ

В

Н

V.1. Хронология на събитията по
възобновяването на публичната дейност
на БСДП и нейното място в общественополитическия живот на страната след
26 ноем. 1989 г. до 1991 г. (история на
БСДП
организация
и
програмни
документи, материали за провеждането
на 38-ия възстановителен конгрес на
партията, БСДП – съучредител на
коалицията
СДС,
работата
на
Парламентарния
съюз
на
демократичните сили, конфликта в СДС,
създаване на СДС – център (апр. 91 г.) и
Български демократичен център (БДЦ – 9
окт. 91 г.), кореспонденция и причините,
довели до превръщането на БСДП в
извънпарламентарна партия)
Кратка
история
на
Българската
социалдемократическа
партия
от
създаването й до 1948 г. от неустановен
автор. Варианти.
Печ., комп. разпеч.
„Санитарно – социални принципи на
БРСДП (обединена). Брошура
Печ.
Протокол за обиск в клуба на ЦК на
РСДП(о), извършен от милицията в
присъствието на Ат. Москов и П. Дертлиев.
Рък.

БА

V. Партиен архив 1989 – 1991 г.

А

№ по
ред
228.

230.

Н

231.

232.

„По горещите следи на събитията“. Студии
и анотации от документи и пресата,
обхващащи периода 1989 – 1992 г. за
историята на БСДП. Съставители: Лилия
Минчева и Евгения Николова
Комп. разпеч.

[1926 г.]
43
21 юни 1947 г.,
София

1

1992 г.
106

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 45 / 158

Дата

Декларация на СДС: новата политическа
ситуация изисква да се пристъпи към
обединяване на независимите сдружения,
между които е и БРСДП (о) в един Съюз на
демократичните сили на основата на
цялостна демократична платформа.
Маш.

Н

15

БА

Комюнике на ИС на ЦК на БРСДП (о) за 27 ноем.1989 г.
възобновяване дейността на партията,
прекратена
принудително
и
противоконституционно
през
48
г.,
подписано от Ат. Москов, П. Дертлиев и
Виолина Лулчева.
Прилож.: 1. Възвание към българския народ
– исторически корени, политическо и
икономическо насилие в годините на
социализма и предстоящи задачи; 2. Писмо
от ИС на БРСДП (о) до Петър Младенов.
Уведомяват го за възобновяване дейността
на партията.
Маш., печ., цикл.

Бр.
л.л.

7 дек. 1989 г.

2

АУ
ЧЕ

Н

236.

Декларация на КС на СДС по въпроса за 19 дек. 1989 г.
провеждане диалог между представители на
СДС и официалните власти, със становище
бъде свикана „Кръгла маса“.
Маш.
Протокол от заседание на ръководители на 28 дек. 1989 г.
формациите, съучредители на СДС.
Забел.: има изказване на П. Дертлиев
Маш.
Предизборно обръщение на БРСДП (о) и дек. 1989 и б.д.
призив за митинг с искане за незабавни
демократични промени.
Маш.
Бюлетин на СДС № 0. „Защо е необходима
3 ян. 1990 г.
национална „Кръгла маса”? Мнения на
участници в предварителните консултации
по процедурни въпроси на „Кръглата маса“.
Прилож.:
процедурни въпроси на
„Кръглата маса“ и списък на делегацията на
СДС за разговори с официалните власти,
между които е и П. Дертлиев.
Комп. разпеч.

237.

Н

238.

2

АР

235.

ХИ

В

Н

234.

Заглавие

А

№ по
ред
233.

6

4

18
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Съвместна декларация на делегациите на
БКП,
БЗНС
и
СДС,
приета
на
предварително заседание на „Кръглата
маса“ с призив за общи усилия за
национално помирение и съгласие, за
изграждане на България като демократична,
хуманна и правова държава.
Комп. разпеч.

4 ян. 1990 г.

Стенографски протокол от общо събрание
на БРСДП (о), проведено в зала „България“
(І-ва национална конференция).
Забел.: има изказване на П. Дертлиев
Маш., комп. разпеч.
Обръщение на група социалдемократи
(БСДП (о)) до ръководните институции на
страната и всички средства за масова
информация.
За
предотвратяване
опасността от ексцесии, кръвопролития и
гражданска война предлагат мерки за
решаване на турския проблем, гарантиращи
целостта и единството на България и
сигурността на нейните граждани.
Маш.

5 ян. 1990 г.

Бр.
л.л.
3

Н

85

10 ян. 1990 г.

3

АР

АУ
ЧЕ

243.

Резолюция, приета на митинга, организиран
от СДС на площад „Св. Ал. Невски“ в
навечерието на „Кръглата маса“.
Комп. разпеч.
Споразумение между делегациите на СДС
от една страна и на БКП и БЗНС от друга,
участващи в „Кръглата маса”: СДС има
право на собствен вестник и на подходяща
сграда.
Комп. разпеч.
Споразумение
за
отразяването
на
националната „Кръгла маса“ с участието на
делегациите на БКП, БЗНС и СДС.
Маш.
Писмо от УК на БСДП – в изгнание до
БСДП (о). Поздравления за възраждането на
партията в България и обновеното издаване
на в. „Свободен народ“.
Маш.

Н

242.

ХИ

В

Н

241.

Дата

БА

240.

Заглавие

А

№ по
ред
239.

Н

244.

245.

14 ян. 1990 г.
3
16 ян. 1990 г.
1

20 ян. 1990 г.
2
22 ян. 1990 г.,
Виена

1
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Декларация на СДС : „Кръгла маса“ да
приеме конкретни мерки за създаване на
равностойни условия за дейност на
партиите и другите политически сили и
гаранции за провеждане на демократични
избори.
Маш.

31 ян. 1990 г.

Бр.
л.л.
2

Възвание на секцията на БСДП при община 10 февр. 1990 г.
„Слатина“ – София към жителите на същата
община. Най-близки цели и задачи на
организацията, разчитайки на разбиране и
съдействие от всички демократични сили от
общината.
Печ.
Декларация на членовете на БСДП при 10 февр. 1990 г.
община „Слатина“ – София на своето първо
публично събрание: Настояват за пълна
медицинска експертиза на здравословното и
жизнено състояние на Тодор Живков и
незабавно огласяване на резултатите от нея.
Прилож.: списък на ръководството на
общинска организация „Слатина“.
Маш.
Писмо от общинска организация на БСДП – 11 февр. 1990 г.
Слатина до П. Дертлиев. Подробна
София
информация за първото публично събрание
на общинската партийна организация и
искат становището на ИС на БСДП по
поставени от събранието въпроси.
Маш.

3

2

3

АУ
ЧЕ

Н

АР

249.

ХИ

В

Н

А

248.

Дата

Н

247.

Заглавие

БА

№ по
ред
246.

250.

Н

251.

252.

Предложения на БСДП за някои изменения 22 февр. 1990 г.
в Конституцията.
Прилож.: бележки на П. Дертлиев по темата
Маш., рък.
Писмо от Стефан Ст. Златев до П. Дертлиев. 26 февр. 1990 г.
Благодари за поканата да говори на митинг
София
на БСДП в гр. Лом и за условията за
дейност на партията в града.
Маш.
Предизборни политически споразумения 23 апр. 1990 г.
между партиите и сдруженията, обединени
и б.д.
в СДС.
Забел.: за БСДП подписва П. Дертлиев
Маш., печ.

5

3

5

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 48 / 158

Дата

Писмо от Ат. Семерджиев до П. Дертлиев.
Покана за учредително заседание на
обществен
съвет
с
участието
на
представители на всички партии и
организации за стриктно спазване на
избирателния закон.
Прилож.: декларация на МВР за мирен
преход към демократична, правова държава
и гражданско общество и средствата за
гарантиране стабилността и спокойствието
на страната.
Маш.

8 май 1990 г.

Бр.
л.л.

Н

6

Писмо от Ал. Чирков до П. Дертлиев. 9 май 1990 г.,
Желае да се кандидатира за депутат от гр.
София
Варна, като се отказва напълно от гр.
Сливен.
Маш.
Писма от Медицински синдикат при КТ 25 май –26 юни
„Подкрепа“ до председателите на СДС и
1990 г.,
БСДП – София, до президента на КТ Г. Оряховица
„Подкрепа“ и др. Да се спре разцеплението
на опозицията, създаване на нормална
предизборна
обстановка
и
издигане
авторитета на СДС.
Маш.

1

3

Ат. Москов
Размисли и бележки по проекта за статут на
СДС и какво становище следва да има
БСДП по него, адресирани до П. Дертлиев,
Гр. Панчев, М. Петков, Ал. Константинов и
Н. Николов.
Маш.

12 юни 1990 г.,
Севлиево

Писмо от Петър Ив. Агов, кандидат за
народен
представител
от
ІV-ти
многомандатен избирателен район – В.
Търново до П. Дертлиев. Относно
некоректна предизборна борба (размяна на
местата в избирателните листи).
Прилож.: бележка на П. Агов за в. „Борба“
по същия въпрос, писмо на П. Агов до Д.
Дончев, заел неговото място във ВНС и
изложение от П. Агов до ВНС (Комисията
по проверка на мандатите) с искане да се
възстанови първоначалната регистрация.
Рък., маш.

9 -10 юли, 13
авг., 31 юли,
В. Търново

2

АУ
ЧЕ

Н

256.

АР

ХИ

В

255.

Н

А

254.

Заглавие

БА

№ по
ред
253.

Н

257.

7
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№ по
ред
258.

Заглавие

Дата

Докладна записка от Юлий Абаджиев, 14 септ. 1990 г.
координатор на ИС на БСДП до гл. секретар
на БСДП Гр. Панчев: отчет за задгранична
командировка с цел закупуване на
оборудване за видеоклуба на БСДП.
Маш.
Писмо от Методиев, председател на
Българска национална демократическа
работническа партия до ЦК на БСДП. За
оттеглянето си от членство в БСДП и за
учредяването
на
дясноцентриска
работническа
партия
и
по
други
политически въпроси.
Прилож.: две снимки от Прага със студенти
от посещението им във ФРГ (12,5 х 8,5).
Маш.

9 окт. 1990 г.,
София

260.

Поздравително писмо от Атанас Москов 9 ноем. 1990 г.,
към делегатите на национална конференция
Севлиево
на БСДП в Шумен.
Маш.
Политически декларации от национална 11 – 13 ноем.
конференция на БСДП – гр. Шумен
1990 г.
(началото на края на възхода на партията).
Маш.
Руен Крумов
25 ноем.1990 г.
„Как възстановихме
социалдемократическата партия“. Статия, в.
„Труд“, бр. 230
Докладна записка от сътрудници и 26 ноем.1990 г.
служители към ИС на БСДП до
Председателя и Гл. секретар на партията
относно заплащането на труда и условията
на работа.
Маш.

4

1, 2 бр.

1

АУ
ЧЕ

263.

АР

262.

Н

264.

3

1

Н

261.

ХИ

В

Н

А

БА

Н

259.

Бр.
л.л.

Докладни записки от Васил Шопов, член на
БСДП и на КС на СДС до ИС на БСДП, до
Груди Панчев и П. Дертлиев и др. За
създаването и дейността на варненската
секция на Нова СДП, за сформирането на
идейното течение в БСДП „Социален
либерализъм“, да се отправи покана до
ВМРО – ДПМНЕ да посети България с цел
установяване на по-тесни взаимоотношения
и обща политическа линия по македонския
въпрос.
Маш.

9 – 28 дек.
1990 г., София

3

8

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 50 / 158

268.

20 дек. 1990 г.

3

Програми на БСДП.
Печ, комп. разпеч., маш.

1990 – февр.
1991 г. и б.д.

Устави на БСДП.
Печ., комп. разпеч., маш.
Предизборно
обръщение
на
БСДП
(програма).
Прилож.: образци за членска карта (3 бр.)
Печ.
БСДП – платформа за общинските избори,
есента на 1990 г.
Прилож.: инструкция от Петко Симеонов за
избирането на временни комитети и управи
в кметствата.
Маш.

1990 г. и б.д.
1990 г.

117

40
9

1990 г.

11

1990 г.

Молба – донесение от проф. Георги
Тодоров до П. Дертлиев и Ж. Желев. Дава
подробни, автобиографични сведения за
себе си, обявява се срещу навлизането на
фашизирани елементи в редиците на СДС,
представяйки се за николо-петковисти или
като членове на БСДП (Луковит, Тетевен).
Маш.

[1990 г.,
Тетевен]

Обръщение (апел) на ИК на БСДП към
българските комунисти: да се дистанцират
от бюрократичния апарат, да се откажат от
привилегиите си, от насилието, шантажа и
демагогията.
Цикл.

[1990 г.]

АУ
ЧЕ

Н

271.

Отчет за дейността на БСДП от 27 ноем.
1989 г. да 10 ноем 1990 г., направен от ИС
на БСДП. История и дейност на партията за
1 година.
Маш.

АР

270.

ХИ

В

Н

269.

Доклад от Иван Папазов – координатор на
БСДП до П. Дертлиев. Отчет за участието
му
като
гост
на
конгрес
на
Демократическата партия.
Маш.

Бр.
л.л.

Н

267.

Дата

БА

266.

Заглавие

А

№ по
ред
265.

Н

272.

7

8

1
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[1990 г.]

Писмо – обръщение на Атанас Москов към
ИБ на БСДП. Изяснява становището си по
положението, ролята и бъдещето на БСП и
за отношението на БСДП към нея.
Маш.

[1990 г.]

Списъци на парламентарната група на
БСДП (във ВНС) и списък на клубовете в
София с данни за председатели и секретари.
Маш., комп. разпеч.
Статут,
правилник
за
финансиране
дейността и длъжностни характеристики на
Парламентарния съюз на демократичните
сили
(БЗНС
„Н.
Петков“,
БСДП,
Демократическа
партия,
Екогласност,
Зелена партия, Обединен демократичен
център, Радикал-демократическа партия,
Федерация на клубовете за гласност и
демокрация)
Маш.

[1990 г.]

2

Н

3

10

1990 – 1991 г.
6

АР

ХИ

В

276.

Призив на инициативен комитет: Димитър
Баталов, П. Дертлиев, Йосиф Петров, Събчо
Вълев, Тихомир Крайнин и Михаил Петков
за откриване на подписка за изграждане
паметник на сем. Петкови – бащата
Димитър и синовете Петко и Никола.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

275.

Дата

А

274.

Заглавие

Н

№ по
ред
273.

1990 – 1991 г.

Проект за Конституция на РБългария,
представен от БСДП.
Прилож.: писмо на П. Дертлиев до
Председателя на ВНС с искане да се обсъди
проекта за Конституция.
Маш.

14 ян. 1991 г.

Протокол от среща на проф. Карамфилов с
представители на БСДП от различни
организации и ведомства (Чавдар Николов,
Петър Коев, Нифризов, Г. Ганев, Христо
Ботев, Румен Ганчев, Евг. Попов и др.)
относно
изясняване
критериите
и
стратегията на програмата на БСДП.
Комп. разпеч.

28 ян. 1991 г.

Н

Изказвания на лидери на СДС и БСП,
подготвени от „Стратегическо планиране и
анализи“ на БСДП по материали от пресата.
Маш.

АУ
ЧЕ

277.

Н

278.

279.

7

21

11
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23 февр. –
19 авг. 1991 г.

Разписка, подписана от П. Дертлиев за
получена от Ал. Чирков сума за ползване от
парламентарната група на БСДП.
Маш.

1 март 1991 г.

Протокол от членовете на БСДП – община
„Триадица“ в уверение на това, че не са
сътрудничили на бившето VІ-то управление
на ДС.
Маш.

4 март 1991 г.

Н

286.

287.

2

2

ХИ

АР

живот.“ Доклад за конференция.
Маш.
Бележки на Васил Шопов по проекто-устава
на БСДП на вниманието на М. Петков,
председател на комисията по устава на
партията.
Маш.

АУ
ЧЕ

285.

10

[Нешев]
[9 март 1991 г.]
„Политическата обстановка в страната и
ролята на БСДП в общия политически

Н

284.

4

Н

Информация в пресата за процесите в СДС:
сблъсъка между Национално движение СДС
и СДС – център и ролята и мястото на
БСДП в политическото пространство (в.
„Политика“,
„Единство“,
„Труд“,
„Демокрация“ и др.).
Печ.

В

283.

Проектостатут на Парламентарния съюз на 13 февр. 1991 г.
демократичните сили (ПСДС).
Прилож.: за взаимоотношението на КС на
СДС и ПСДС.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

282.

Дата

А

281.

Заглавие

Н

№ по
ред
280.

12 март 1991 г.

16
5

Програма, дневен график и политическа
демокрация на 38 редовен възстановителен
конгрес на БСДП.
Маш.

22 март 1991 г.

„100 години борба за свобода, демокрация и
справедливост“. Исторически бележки за 38
възстановителен конгрес.
Печ.

[март 1991 г.]

6

7
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[П. Дертлиев]
Обръщение към българските граждани в
качеството му на съпредседател на
Парламентарния съюз на демократичните
сили по повод декларацията, прочетена от
Ст. Ганев за разпускане на парламента.
Маш.

26 апр. 1991 г.

Протокол от редовно заседание на
Парламентарния съюз на демократичните
сили (ПСДС) с председателстващ П.
Дертлиев.
Прилож.: протокол от тайно гласуване за
освобождаване на Стоян Ганев от поста
съпредседател на ПСДС.
Маш.

8 май 1991 г.

Бр.
л.л.
3

БА

Н

4

Решения, обръщение, декларация, възвание
11 май –
и др. на Националния комитет и ИБ на 26 ноем.1991 г.
БСДП във връзка със създаването на СДС –
център,
образуване
и
регионални
обединения на БСДП, изграждане и
укрепване на структурите, за нови закони в
Народното събрание и др.
Комп. разпеч.

22

Декларация от Общински съвет на БСДП –
гр. Пазарджик до ИК на БСДП – гр. София.
Против напускането на парламента от
всички народни представители от СДС и за
конструктивна работа в парламента с цел
натиск върху БСП.
Маш.
Писмо от Ал. Лилов до гл. редактор на в.
„Телеграф“ и до П. Дертлиев. Иска
опровержение за текст във вестника
относно предполагаема среща с Дертлиев.
Маш.

17 май 1991 г.
2

АУ
ЧЕ

Н

291.

АР

ХИ

В

290.

Дата

А

289.

Заглавие

Н

№ по
ред
288.

Н

292.

293.

Декларация на Парламентарния съюз на
Демократичните сили, начело с П. Дертлиев
във връзка с определяне датата за
саморазпускане на ВНС и провеждане на
парламентарни избори.
Маш.

30 май 1991 г.,
[София]

2

30 май 1991 г.
1
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Становище на Парламентарния съюз на
Демократичните сили за условията за
провеждане на нови избори и проекта за
конституция. Предлагат промени в закона
за изборите и подписване на ново
политическо споразумение между партиите
и организациите в СДС.
Маш.

[май] 1991 г.

Обръщение на Парламентарния съюз на
демократичните сили към депутата от СДС.
За да се сложи край на спора вътре в СДС
предлагат да се започнат разговори по
основни въпроси, да се завърнат във ВНС за
да се приемат бюджета, няколко закона и
Конституцията.
Маш.
Становище на Парламентарния съюз на
демократичните сили (ПСДС), подписано от
П.
Дертлиев
по
повод
проведено
национално съвещание на СДС: да се
прекратят нападките към оставащите във
ВНС
депутати,
за
приемане
на
Конституцията и запазване единството на
съюза.
Маш.
Декларация на парламентарната група
„Национално движение – СДС“ (39-мата):
срещу Конституцията, за саморазпускане на
ВНС и насрочване на парламентарни
избори.
Маш.
Решение на Националния комитет на БСДП
по повод третата национална конференция
на СДС: преустановява политическо
сътрудничество с „Национално движение за
демокрация – СДС“ и подготовка за участие
в предстоящи избори със самостоятелна
листа.
Комп. разпеч.

7 юни 1991 г.

Бр.
л.л.
1

БА

Н

1

22 юни 1991 г.
2

26 юни 1991 г.
1

АУ
ЧЕ

Н

297.

АР

ХИ

В

296.

Дата

А

295.

Заглавие

Н

№ по
ред
294.

Н

298.

299.

Предизборни политически споразумения
между партиите и сдруженията, членове на
СДС. Варианти.
Забел.: за БСДП споразумението е
подписано от Ст. Радославов
Маш.

30 юни 1991 г.
4

8 юли 1991 г.
и б.д.

5

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 55 / 158

23 юли 1991 г.,
София

Информационни бюлетини на БСДП,
24 юли –
подготвени от „Стратегическо проучване и 24 септ. 1991 г.
анализи“.
Маш.
Проект за предизборна платформа на БСДП
2 авг. 1991 г.
„Да спасим България“, публикуван във в.
„Свободен народ“.
Печ., комп. разпеч.
Сигнал от Здравко Захариев, председател на
9 авг. 1991 г.
Общинския комитет на БСДП, Пловдив, до
П. Дертлиев с предложения за готовност с
позиция по предстоящи събития.
Маш.
„БСДП
и
предстоящите
избори“.
10 – 11 авг.
Политически доклад на НК на БСДП.
1991 г.
Печ.
„БСДП: десет горчиви въпроса“. Отговори 26 авг. 1991 г.
на въпроси от Ангел Ахрянов от една
страна и от Кр. Славов и Кр. Пастухов от
друга,
разкриващи
различията
на
опоменатите
от
тактико-политически
характер, публикувано във в. „Анти“.
Печ.

В

АУ
ЧЕ

Н

305.

ХИ

304.

АР

303.

Н

306.

307.

Бр.
л.л.
19

Н

Докладна записка от Стефан Радославов,
организационен секретар на БСДП до П.
Дертлиев и Груди Панчев, гл. секретар на
БСДП с предложение за разходите по
предизборната кампания, създаване на
национална електронна мрежа, инструкции
за издигане и утвърждаване на кандидатите
за народни представители за изборите през
м. септември 1991 г. и други изборни
документи.
Комп. разпеч.

Н

302.

Дата

БА

301.

Заглавие

А

№ по
ред
300.

Предизборна дипляна и обръщение на СДС
– център към българските избиратели.
Забел.: има кратко интервю с П. Дертлиев
Печ., маш.

[авг.] 1991 г.

Отзиви в пресата за разцеплението в
партията след 39-ия извънреден конгрес на
БСДП и (в. „Демокрация“ и в. „Спектър”) за
политиката следвана от партията на П.
Дертлиев.
Печ.

[авг.] 1991 г.

8

15

1

4

1

5

7
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2 септ. 1991 г.

Петър Слабаков
Обръщение на
избирателите.
Печ.

1 окт. 1991 г.

–

център

към

Споразумение за общо политическо
сътрудничество
между
партиите
от
Български демократичен център (БДЦ):
АСО, ДП, ДП-КС, ЗП, ПЛ, ПК”ЕГ“ и
БСДП.
Маш.

4

[26 окт.],
1991 г.

2

Препоръки за дейността на БСДП в 25 ноем.1991 г.
условията
на
извънпарламентарна
опозиция, изготвени от Ст. Радославов.
Комп. разпеч.

5

ХИ

ноем. 1991 –
февр. 1992 г.

Протокол от среща-разговор между П.
Дертлиев (представител на ИБ на БСДП) и
президента Ж. Желев.
Маш.

5 дек. 1991 г.

Протоколи от заседания на Политическия
съвет (ПС) на БДЦ. Срещи-разговори с
кандидат-президентите Ж. Желев и Бл.
Сендов.
Забел.: част от въпросите към Ж. Желев са
зададени от П. Дертлиев
Комп. разпеч.

5 дек. 1991 г.
и б.д.

Н

„Позиция”
Бюлетин на БСДП. За резултатите от
изборите, за учредяването на БДЦ, интервю
със Стефан Радославов.
Печ.

АУ
ЧЕ

313.

Н

314.

315.

1

Временни правила за организацията и 13 ноем.1991 г.
дейността на „Български демократичен
център“ (БДЦ).
Комп. разпеч.

АР

312.

Н

СДС

5

В

311.

Обръщение към българските избиратели и
политическите и обществените сили в
България от: Ал. Каракачанов, Б. Костов, Б.
Димовски, В. Вълков, Г. Ганев, Кр. Петков,
П. Дертлиев, П. Корнажев и др.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

310.

Дата

А

309.

Заглавие

Н

№ по
ред
308.

4

6

15
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319.

14 дек. 1991 г.

Статут на Изпълнителното бюро на
Националния комитет на БСДП, приет на
заседание на ИБ на НК на БСДП – 1991 г.
Изготвил: Гр. Панчев
Рък. (чернова)
Случаят Иван Пушкаров: изявление и
изказване на Ив. Пушкаров, бележки по тях
от Г. Ганчев и Хр. Ботев; мнение на С.
Рангелов за отстраняването на Пушкаров от
БСДП; предложение на предстоящата
конференция
да
се
разкрие
противоуставното
поведение на Ив.
Пушкаров, Петър Марков, Елка Горянска и
др., искащи свикването на извънреден
конгрес.
Маш., рък., печ.

1991 г.

„Българският демократичен център и
неговите цели“. Информация за БДЦ като
нова формация на извънпарламентарната
опозиция.
Комп. разпеч.

1991 г.

2
18 дек. 1991 г.
3
18 дек. 1991 г.
3

21 – 21 дек.
1991 г.
1991 г.,
Пазарджик

9

2

6

1991 г.

Н

322.

АР

321.

ХИ

В

Н

320.

Информация за национална конференция на
БСДП (Куртев).
Маш.
Становище на БДЦ по някои актуални
политически и икономически въпроси.
Маш.
Паметна записка на ръководителя на БДЦ
Ст.
Радославов
за
дейността
на
извънпарламентарната опозиция и за
уреждане отношенията й с държавната
власт в прехода към гражданско общество.
Маш.
Материали от ІV национална конференция
на БСДП: програма, решения, становище и
др.
Маш., комп. разпеч.
Писмо от Йордан Стоянов до Куртев и до
инициаторите за извънреден конгрес на
БСДП. За опитите на т.н. „инициатори“ да
сменят Дертлиев и Изпълнителното бюро на
БСДП.
Маш.

Бр.
л.л.

Н

318.

Дата

БА

317.

Заглавие

А

№ по
ред
316.

Н

АУ
ЧЕ

15

323.

4
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[1991 г.]

Изявление на СДС – център (Дертлиев, М.
Дренчев и Каракачанов) срещу опитите на
СДС „Национално движение”) да агитира
българския избирател да гласува със синя
бюлетина за БСДП и ПК „Екогласност“.
Маш.

1991 г.

Нашата позиция след изборите. Декларация
на
ръководството
на
политическата
коалиция СДС – център (БСДП).
Комп. разпеч.
Отворено писмо от Васил Шопов, член на
БСДП до П. Дертлиев. Като го поздравява
за всички негови политически победи
смята, че е дошло време за промяна, хората
искат раздяла с комунизма и извънреден
конгрес поради опасността от изолация на
партията
вследствие
политиката
на
Дертлиев. Публикувано във в. „Спектър“,
бр. 27.
Печ.
Писмо от Иван Алексиев до П. Дертлиев.
По повод кампанията на в. „Дума“ срещу
опозицията и специално срещу Дертлиев.
Маш.
Заповед на ИБ на Националния комитет на
БСДП по контрола на приходите и
разходите, по банковите операции, по
информацията, свързана с финансите и др.
Маш.

1991 г.

1

Н

1

3

[1991 г.]
1

АУ
ЧЕ

Н

328.

АР

ХИ

В

327.

Макет
на
предизборен
агитационен
материал на СДС – център.
Забел.: има обръщение от П. Дертлиев
(„Моето верую”).
Маш., реч.

Бр.
л.л.

БА

326.

Дата

А

325.

Заглавие

Н

№ по
ред
324.

329.

Н

330.

331.

[1991 г.]
1
[1991 г.]
5

Стефан Златев (политически секретар на
БСДП). „Откровенията на политическото
безсрамие“. Статия (обръщение)
Печ.

[1991 г.]

Анализ от неизвестно лице за програмата
„Антонов“
–
общонационалните
необходимости, обоснованост на БСДП.
Маш.

[1991 г.]

1

1
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334.

Ив. Стоянов
[1991 – 1992 г.]
„Моят отговор“. Открито се противопоставя
на Дертлиев и лидерите на партията, като ги
обвинява в липса на идеи за развитието на
БСДП и страната, в опити за разкол с цел
запазване на лидерски позиции и призовава
за смяна на по-възрастните съпартийци с
ново поколение.
Печ.
Бележки от неизвестен автор за новата
програма на БСДП.
Маш.
Списък на щатните служители на
изпълнителния съвет на БСДП.
Маш.

2

3

б.д.

Н

V.2. Дейност на БСДП в условията на
извънпарламентарната опозиция 1992 –
1994 (политическо сътрудничество с
БДЦ и други партии от политическия
център, материали за 39-ия конгрес и за
V и VІ национални конференции на
партията, проблеми на регионалните
организации на БСДП, становища и
декларации на ИБ на партията по
различни въпроси, коалиция с ДАР в
парламентарните избори декември 1994 г.
и политическо сътрудничество с ГОР).

[1991 г.]

Бр.
л.л.

Н

Дата

БА

333.

Заглавие

1

А

№ по
ред
332.

1 март 1992 г.

Становище на НК на БСДП относно
досегашната дейност на правителството на
СДС.
Комп. разпеч.
Информация от общинска организация на
БСДП – Габрово до ИБ и ЦКРК на БСДП,
до Дертлиев и Гр. Панчев. Отказват да им
се извърши ревизия от лицата Нихризов, В.
Гинчев и Дарина Енчева, изпратени от
ЦКРК, като ги обвиняват в грубо и
непристойно поведение. Предупреждават
централно ръководство, че някои хора
подготвят преврат.
Маш.
Статут Български демократичен център
(БДЦ). Варианти, единият от които е проект
на БСДП с бележки от П. Дертлиев.
Прилож.: разяснение за статута на БДЦ
Комп. разпеч.

АУ
ЧЕ

335.

Н

АР

ХИ

В

4

Н

336.

337.

9 апр. 1992 г.
2

20 – 21 апр.
1992 г.

8
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Дата

Работен протокол относно учредяване на
коалиция „Икономически възход“ от БББ,
БДЦ, БЗНС, БСЖ, обединение „България“,
СДК „Европа“ и „Родолюбие“.
Забел.: предложението е на Жорж Ганчев
Комп. разпеч.

30 апр. 1992 г.

Политическо споразумение „Български
демократичен център“ (АСО-н, БСДП,
Демократическа партия консервативен
сговор, Зелена партия, партия либерали и
ПК „Екогласност“. Проект.
Прилож.:
споразумение
на
общо
политическо сътрудничество и съвместен
протокол за начина на организиране на
консултациите между ръководствата на
партиите и временно споразумение за
присъединяване
на
БСДП
към
политическото споразумение и признаване
статута на БДЦ.
Маш.

[апр. 1992 г.]

Бр.
л.л.
2

БА

Н

3

В

Н

339.

Заглавие

А

№ по
ред
338.

ХИ

7 май 1992 г.
4

20 май 1992 г.
1

АУ
ЧЕ

Н

341.

Протокол от годишно отчетно събрание на
общинската БСДП – Габрово.
Прилож.: сведение за членската маса и
отчет за членски внос.
Маш.
Политическо споразумение между БЗНС –
единен и БСДП за трайно сътрудничество за
окончателно
утвърждаване
на
парламентарната демокрация и пазарното
стопанство.
Маш.

АР

340.

Н

342.

343.

Писмо на Андрей Луканов до П. Дертлиев
относно доклада на А. Мичковски, М.
Мицев и Р. Биков „Персоналната вина и
отговорност на г-н А. Луканов“.
Прилож.: обширен коментар с приложения
на А. Луканов по докладите на тримата
депутати.
Маш., комп. разпеч.
„Третият
път.
Социалдемократически
отговор
на
предизвикателствата
на
времето“. Политическа платформа на
БСДП, приета на 39-ия конгрес на партията.
Комп. разпеч.

18 май 1992 г.,
София

31

12 – 14 юни
1992 г.

14
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347.

24 юни 1992 г.

Протокол и декларация от заседания на ИБ
на БСДП.
Маш.

14 юли – 8 авг.
1992 г.

Бр.
л.л.
4

29 юни 1992 г.

Н

А

БА

Н

3

Предложение от неизвестно лице за
обсъждане по повод проекта „Принципи за
сътрудничество
на
партиите
от
политическия център“.
Маш.

авг. 1992 г.

Писмо от председателя на Конфедерацията
на
социалистическите
партии
на
европейското общество Вили Клаас (Willy
Claes) до П. Дертлиев. Покана за участие в
конгрес в Хага.
Комп. разпеч.
Протокол на общинската организация на
БСДП – Асеновград. Обсъждане на
последните политически събития в страната
и участието на БСДП в тях.
Прилож.: 1. Писмо на БСДП – Асеновград
до местните организации в страната с молба
да вземат отношение относно действията на
ИБ на БСДП за съставяне правителство с
мандата на БСП. 2. Отговор на горното
писмо и становище на БСДП – Перник
Маш.

26 окт. 1992 г.,
Брюксел

Политическо решение на Регионална
конференция на БСДП, София за позицията
на партията по въпроса за участие в
правителството.
Комп. разпеч.

13 дек. 1992 г.

8

4

1

АУ
ЧЕ

Н

348.

Становище на В. Стефанов относно
необходимите мероприятия за опазване на
околната среда в Средногорието.
Маш.
Докладна записка от Антон Антонов, член
на НК на БСДП и председател на
„Алтернатива на прагматично действие“ в
БСДП до П. Дертлиев. За нуждите на
Алтернативата моли да му се предостави
материално-техническа база.
Прилож.: интервю с А. Антонов и писмо от
А. Антонов до НК на БСДП с въпроси за
състоянието на партията по време и след 39ия конгрес с препоръка БСДП да застане
твърдо на страната на СДС.
Маш., печ.

В

346.

Дата

ХИ

345.

Заглавие

АР

№ по
ред
344.

Н

349.

350.

4 дек. 1992 г.
4

1
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17 дек. 1992 г.

Преамбюл и статут на
„Социалдемократически алианс“ – БСДП –
Ст. Загора, СДП – Ст. Загора и НСДП – Ст.
Загора.
Факс до Ст. Радославов
Отзиви в пресата за дейността на
варненската организация на БСДП (в.
„Народно дело“, „Полет“, „Свободен
народ“, „Черноморие”).
Печ.
Писмо от Георги Кабов до П. Дертлиев и
Ст. Радославов с предложение за създаване
на нов координационен съвет, наречен
„СДС – либерален център“, за да се
привлекат всички антикомунистически сили
извън основното СДС.
Маш., рък.

1

[1992 г.]

[1992 г.]

Н

1

2

[1992 г.]
1

1992 – 1994 г.
9

20 ян. 1993 г.,
Ст. Загора

1

Писмо от БДЦ до Ръководството на БСДП и
Зелената партия с покана да се присъединят
към Политическото споразумение на
партиите от БДЦ.
Маш.

29 ян. 1993 г.,
София

1

Становища на ИБ на Националния комитет
на БСДП относно проблемите, свързани с
хода на поземлената реформа в Република
България и по проекта на Любен Беров за
приватизация чрез поименни полици с
отложено плащане.
Маш., комп. разпеч.

31 март –
17 май 1993 г.

3

АУ
ЧЕ

Н

356.

АР

355.

ХИ

В

354.

Декларация на Общинската организация на
БСДП
–
Кюстендил
по
повод
антидемократичните прояви на митинга в
София и в защита на президентската
институция.
Маш.
Интервю на М. Монова и А. Мечкова с д-р
Атанас Москов, почетен председател на
БСДП, публ. във в. „Дума“.
Печ.
Становище на Политическия съвет на
АСО(н) като учредител на БДЦ: заявяват
своята подкрепа на президента Ж. Желев в
отстояването
на
общонационалните
интереси.
Маш.

Бр.
л.л.

БА

353.

Дата

А

352.

Заглавие

Н

№ по
ред
351.

Н

357.

358.
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„Социалдемокрацията
и
новата
консолидация на демократичните сили в
България“. Доклад пред V национална
конференция на БСДП.
Печ.

5 апр. 1993 г.

Протокол за сътрудничество, подписан от
АСП, БПЛ, БРСДП, БСДП, БДЦ, АСО(н),
ДП, „Екогласност“, ДПС, Зелена партия и
др.
Маш.
Ст. Радославов
„Социалдемократическата
партия
и
синдикатите при прехода от тоталитаризъм
към гражданско общество в България“.
Беседа, изнесена на 3-та Национална
теоретико-практическа конференция на
БСДП в Благоевград.
Забел.: има бележки от П. Дертлиев на
последната страница
Маш.

12 апр. 1993 г.

Декларации на БСДП от V-та национална
конференция против етническото и верско
противопоставяне.
Комп. разпеч.

2-4 май 1993 г.

Ив. Куртев
„Защо свиквали извънреден конгрес на
БСДП“. Статия, публ. във в. „Демокрация“.
За последиците от политиката, слово на
ръководството на БСДП и П. Дертлиев,
довела до тежка вътрешна криза и пълна
политическа изолация на партията.
Печ.

9 юли 1993 г.

Бр.
л.л.
12

24 – 25 апр.
1993 г.

Н

2

7

2

1

АУ
ЧЕ

Н

363.

АР

362.

ХИ

В

Н

361.

Дата

БА

360.

Заглавие

А

№ по
ред
359.

Н

364.

365.

Решения и политическа резолюция на НК 20 ноем.1993 г.
на БСДП по организационното и кадрово 30 юли 1994 г.,
развитие на партията, за свикване на VІ
София,
национална конференция на БСДП, за
Габрово
консолидация
на
некомунистическите
демократични сили в страната, съгласие за
мерките за излизане от кризата и др.
Прилож.: структура на ИБ на НК на БСДП
Маш.
Документи за подготовката на телевизионен 21 ноем.1993 г.
диспут между лидерите на БСП и БСДП:
10 ян 1994 г.
писма, план-сценарии и др.
Маш., комп. разпеч.

7

9
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„От какво се нуждае България днес“.
Позиция
на
„инакомислещите
социалдемократи“ в СДС – СДП за
приоритетите за развитие на реформите във
всички сфери на обществения живот.
Комп. разпеч.

[1993 г.]

Обръщение на НК на БСДП към
сдружените земеделци за съвместна среща,
на която да обсъдят условията за
преодоляване различията и за съюз в името
на България.
Маш.

22 ян. 1994 г.

Протестна декларация от ИБ на БСДП
срещу решението на общинските съветници
да преименуват бул. „Янко Сакъзов“ в ул.
Мадрид“.
Комп. разпеч.

28 ян. 1994 г.

Бр.
л.л.
4

Н

1

1

Н

368.

Дата

БА

367.

Заглавие

А

№ по
ред
366.

В

Отзиви в пресата за участието на БСДП в ян.- апр. 1994 г.
политическия
живот
на
страната,
предизборни коалиции, цели и платформи,
участие на ДАР в процесите и др. (в. „24
часа“, „Демокрация“, „Труд“, „Дума“ и др.).
Печ.
Атанас Москов
1 февр.1994 г.
„Кооперативната република“. Откъс от
слово, произнесено в Габрово.
Маш.
Политическа резолюция и декларация на 27 март 1994 г.
VІ-та национална конференция на БСДП,
проведена от 25-27 март 1994 г.
Маш.
Регламент за провеждане на 40 конгрес на 30 май 1994 г.
БСДП.
Организационно-технически
изисквания и процедурни правила. Проект,
приет на заседание на ИБ на БСДП.
Маш.
Писмо от изпълнителния секретар на КНСБ 21 юни 1994 г.
П. Димитров до П. Дертлиев. Изпраща
обръщение на Изпълнителния комитет на
КНСБ относно социалната цена на сделката
по външния дълг.
Комп. разпеч.
Щатно разписание на служебните и 1 окт. 1994 г.
експертни органи на ИБ на НК на БСДП.
Комп. разпеч.

АУ
ЧЕ

371.

Н

372.

373.

374.

32

3

Н

370.

АР

ХИ

369.

3

3

5

2
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376.

Дата

Писмо от БЗНС до П. Дертлиев
(председател на ДАР). Предложение за
участие в коалицията ДАР със 7-8 свои
членове.
Комп. разпеч.
Докладна от Н. Бахметиев до ИБ на БСДП
относно подреждане на листите за
кандидат-депутати за 37-то НС.
Рък.

27 окт. 1994 г.,
София

Бр.
л.л.
3

4 ноем.1994 г.
1

Протокол от заседание на НПС на ДАР. Във 19 ноем.1994 г.
връзка с предстоящите избори водачите на
листи
да
поемат
отговорност
за
финансирането на определени райони и да
се намалят разходите за социологически
проучвания.
Комп. разпеч.

3

Предизборните листи на ДАР по райони за 22 ноем.1994 г.
цялата страна.
Забел.: П. Дертлиев е водач в 24-и
Софийски и 14-и Пернишки избирателни
райони.
Печ.

1

АР

Писмо от проф. Петър - Емил Митев до П.
Дертлиев. Приложено изпраща сведения за
резултатите
от
проучванията
на
общественото мнение в гр. Шумен за
периода 30 ноем. – 6 дек. 1994 г. за лично
ползване.
Комп. разпеч.
Писмо от Ив. Полименов до П. Дертлиев.
Като режисьор на предизборния клип на
ДАР моли за неговата намеса за спазване
условията по договора.
Маш.

12 дек 1994 г.,
б.м.

4

12 дек. 1994 г.,
София

2

АУ
ЧЕ

Н

379.

ХИ

В

378.

Н

А

БА

377.

Заглавие

Н

№ по
ред
375.

Н

380.

381.

382.

Коалиция с ДАР в изборите за народни
представители на 18 дек. 1994 г.: програма
на ДАР, предизборна дипляна, списък на
кандидат-депутати от БСДП, анонсиращи
текстове и сценарии за концерт от
предизборната кампания на ДАР.
Комп. разпеч.
Споразумение
за
политическо
сътрудничество и съюзни отношения между
БСДП и Гражданско обединение за
републиката (ГОР) на Ал. Томов.
Комп. разпеч.

дек. 1994 г.
37

[1994 г.]
1
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Докладна записка от Янко Станев, член на
ИБ на БСДП и председател на местната
организация на БСДП – Варна до ИБ на
БСДП – София. Относно внасянето на
проект за допълнение и изменение Закона за
кооперациите в Народно събрание.
Маш.

[1994 г.]

К. Донев
„Социалдемократическата алтернатива
третият път“. Материал за дискусии.
Комп. разпеч.

[1994 г.]

Бр.
л.л.
1

20

Н

–

Материали от среща – семинар на тема:
„Ролята на общинския съветник от
опозицията и функциите му в органите за
местно самоуправление“, организирана от
БДЦ.
Прилож.: програма на срещата, изказвания
на част от участниците и др.
Комп. разпеч.

б.д.

7

В

Н

385.

Дата

БА

384.

Заглавие

А

№ по
ред
383.

ХИ

Становище
на
БДЦентър
относно
отношенията
между
синдикатите
и
правителството.
Комп. разпеч.

АР

386.

АУ
ЧЕ

Н

V.3. БСДП в годините 1995 – 1997
(политически, програмни документи и
решения от 41-ия извънреден конгрес на
БСДП,
организационни
документи,
изграждане на Социалдемократически
алианс „БСП – СДП“, преговори с ОДС и
участие във властта, материали от 42ия конгрес на БСДП и др.)

Н

387.

Писмо от ИБ на БСДП до Ал. Янчулев, кмет
на Софийска голяма община. Като излагат
кратки биографични данни за д-р Атанас
Москов по повод неговата кончина, молят
Общински съвет да преименува ул. „Никола
Кофарджиев“ в ул. „Ат. Москов“.
Маш.

б.д.
1

29 ян. 1995 г.,
София
2
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Организационни, политически, програмни и
др. документи, свързани с работата на 41
извънреден конгрес на БСДП (решения,
декларации, резолюции, програма, устав,
информация и др.).
Прилож.: бележки на П. Дертлиев
Маш., рък., печ. (бълг., англ. ез.)
Писма на П. Дертлиев до Жан Виденов.
Изпраща списък на лица, които ИБ на
БСДП счита, че могат да бъдат полезни в
администрацията.
Прилож.: публикации от в. „Черноморски
фар“ по темата.
Маш., рък., печ.

ян. – апр.
1995 г.

Отзиви в пресата за бъдещото съществуване
на коалицията ДАР след изборния провал и
мястото на БСДП в нея.
Печ.

Бр.
л.л.
53

ян. – апр.
1995 г., София

Н

8

ян. – апр.
1995г.

3

Н

390.

Дата

БА

389.

Заглавие

А

№ по
ред
388.

В

Писма от ИБ на БСДП до председателите на
19 февр. –
местните
организации
в
Хасково, 31 март, 1995г .
Минерални бани, Сливница, Червен бряг и
София
Лом. По организационни въпроси във
връзка с предстоящите местни избори и 41
конгрес на партията.
Маш.
Отзиви в пресата за идейните спорове и
развоя на събитията в БСДП преди и след
41 извънреден конгрес на партията (в.
„Труд“,
„Демокрация“,
„Стандарт“,
„Пауталия“ „Дума”).
Печ.

февр. – май
1995 г.

Политическа резолюция на БСДП – гр.
Свищов по повод първите седмици от
управлението на БСП. За ясно определяне
на БСДП като социалдемократическа
опозиция на управляващата партия.
Печ.

20 март 1995 г.

Декларация относно социалната политика
на правителството, поднесена от П.
Дертлиев и Ст. Радославов.
Маш., рък.

23 март 1995 г.

АУ
ЧЕ

Н

392.

АР

ХИ

391.

Н

393.

394.

5

8

1

4
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Позиция относно местните избори и призив
към всички честни хора да насочат усилията
си срещу корумпираните сили, да
подкрепят социалната демокрация и да не
допускат БСП да доминира в местното
управление. Бланки, изготвени от секция
„Чайка“ – БСДП гр. Варна.
Маш.

5 апр. 1995 г.

Писмо от КНСБ до 41-вия конгрес на
БСДП.
Дават
висока
оценка
на
политическото
сътрудничество
между
КНСБ и БСДП, пожелават успешна и
ползотворна работа на конгреса с
надеждата, че ще станат истински
социалдемократи.
Комп. разпеч.
Декларация на Емил Петров Бачийски,
секретар на МО на БСДП – Русе, с която
изразява несъгласието си с действията на
Стефан Радославов, гл. секретар на БСДП.
Комп. разпеч.
График на изявите на БСДП в чужбина.
Комп. разпеч.
Писмо от БСДП до Социалистическия
интернационал. В резултат на изборната
загуба и дискусиите в БСДП се взима
решение за извънреден конгрес, за
процесите и тенденциите в партията в
навечерието
на
конгреса,
неговото
протичане
и
избор
на
ръководни
длъжности.
Маш.

13 апр. 1995 г.,
София

Предложение за състав на Изпълнителното
бюро на БСДП.
Прилож.:
характеристики
на
някои
длъжности в ръководството на БСДП.
Маш.

[1995 г.]

398.

Бр.
л.л.
2

БА

Н

2

6 юни 1995 г.
1

1995 г.
1995 г.

1
4

АУ
ЧЕ

Н

АР

399.

ХИ

В

397.

Дата

А

396.

Заглавие

Н

№ по
ред
395.

Н

400.

401.

402.

Предложение от Явор Т. Джиджев и
17 ян. –
становище на Юри Дудев до ИБ на БСДП 24 февр. 1996 г.
относно масовата приватизация при новите
политически условия.
Комп. разпеч.
Становище
на
ИБ
на
БСДП
за 9 февр. 1996 г.
едногодишното управление на БСП,
подписано от П. Дертлиев
Комп. разпеч.

3

7

2
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Писма на ИБ на БСДП до местните
организации, до членовете на Националния
комитет и до ЦКРК. Изпращат предложения
на ИБ (по формата на решения, декларации
и анализи) до НК, взети със знанието и
одобрението на П. Дертлиев.
Комп. разпеч.

29 февр. –
18 май 1996 г.

Правилник на Националния комитет (НК)
на БСДП.
Прилож.: 1. Решения от заседание на НК за
приемане правилника и становище
на
ЦКРК за отстраняване Движението за
социален хуманизъм от структурите на
БСДП като противоуставно. 2. Писмо на ИБ
на БСДП до членове на Движението за
социален хуманизъм с молба да потвърдят
членството си в партията.
Комп. разпеч.

9 март 1996 г.

Отзиви в пресата: БСДП няма да издига
Дертлиев за президент и застава зад П.
Стоянов (в. „Демокрация“, „Дума“, „Труд“,
„Новинар“, „Земя”).
Комп. разпеч.

5-7 май 1996 г.

Бр.
л.л.
25

БА

Н

Дата

4

2

Меморандум и становище на КНСБ, КТ
„Подкрепа“,
АДС
и
партиите
от
Социалдемократическия алианс – БСДП,
СДП относно перспективите на социалната
политика в България през 1996 г. в
светлината на новия бюджет.
Комп. разпеч, маш.

юли 1996 г.
7

АУ
ЧЕ

Н

406.

АР

ХИ

405.

В

Н

404.

Заглавие

А

№ по
ред
403.

407.

Н

408.

Решения [VІІІ] Национална конференция на 30 ноем.1996 г.
БСДП.
Комп. разпеч.
Обръщение на партия БСДП към
[1996 г.]
неустановени
лица.
На
фона
на
политическата и икономическата ситуация в
България след едногодишното управление
на БСП и разцеплението в СДС, представят
политиката на БСДП и създаването на
формацията
„Социалдемократически
алианс“.
Забел.: приложен списък на лицата от
БСДП, влизащи в Алианса
Комп. разпеч. (англ ез.)

4

3
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Декларация (учредителен договор) за
[1996 г.]
изграждане
на
социалдемократическа
конфедерация (алианс) „БСДП – СДП“ и
статут на алианса. Проект.
Маш.
Обръщение
на
[Тодор
Гърланов],
[1996 г.]
председател на общинската организация на
БСДП в гр. Царево до Председателя и зам.
председателя на БСДП – София. Дава
информация за положението и мястото на
организацията, за постигнати успехи,
отношения с опозицията, за нарушения и
беззакония в община Приморско.
Маш.
Декларации на Изпълнителното бюро на 13 ян. – 3 февр.
БСДП по повод масовите граждански
1997 г.
протести в България и опитите за
сформиране на второ правителство на БСП.
Печ, маш.

Бр.
л.л.
2

5
2

Н

А

411.

Дата

Н

410.

Заглавие

БА

№ по
ред
409.

В

Писма от Ник. Василев, председател на
АСП и Васил Велинов, председател на АСП
до П. Дертлиев. Информация за Шести
редовен конгрес на АСП и състоянието на
партията.
Приложени
материали
от
конгреса: решение и становище на
Политическия съвет на АСП, ръководни
органи и резолюция от конгреса.
Маш., комп. разпеч.

27 ян. 1997 г.
и б.д.
София

10

Писмо от КНСБ до П. Дертлиев. 20 февр. 1997 г.
Предоставят на вниманието на П. Дертлиев
София
решението на КС на КНСБ относно
позицията й при предсрочни парламентарни
избори.
Прилож.: временни мерки за защита
доходите на населението, предложени от
КНСБ на правителството.
Маш.

Н

АУ
ЧЕ

413.

Н

АР

ХИ

412.

7
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3 февр. –
13 дек. 1997 г.,
б.д.

Преписка между СДС и БСДП за
включването на БСДП в ОДС.
Маш.
Двустранно споразумение за общи листи и
общо управление между СДС и БСДП,
представлявано от Теодор Дечев.
Прилож.: 1. Декларация на П. Дертлиев в
която заявява, че лицето Т. Дечев не може
да подписва споразумение без съгласието на
петчленна комисия. 2. Писмо на ИБ на
БСДП до Ив. Костов, в което по принцип се
приема подписаното споразумение, но
искат среща за уточняване на спорните
текстове.
Комп. разпеч., рък.
Двустранно споразумение за общи листи и
общо
управление
между
СДС,
представляван от Ив. Костов и БСДП,
представлявана от П. Дертлиев.
Комп. разпеч.

7-10 март
1997 г.,
София
11 март 1997 г.

Решения на ЦИК относно регистрацията на
коалиция „ОДС, СДС и ДП“ и на
политическата партия „БСДП“ за участие в
изборите за народни представители на 19
апр. 1997 г.
Комп. разпеч.
Решение за присъединяване на предизборна
коалиция. БЗНС и БСДП се присъединяват
към партийната предизборна коалиция
„Обединени демократични сили – СДС и
ДП“.
Прилож.: споразумение за общи листи и
общо управление на ОДС.
Комп. разпеч.

13 - 17 март
1997 г.

Бр.
л.л.
18

Н

Решения от заседания на ИБ на БСДП:
предложение за подписване на политическо
споразумение с ОДС и конкретизиране на
условията, за организиране и насрочване на
42 конгрес на БСДП, за промени в
ръководството
на
фондация
„Янко
Сакъзов“, за обединение на всички
социалдемократи в България, овластяват П.
Дертлиев да подпише договор за учредяване
право на строеж върху имот на БСДП на ул.
„Ал. Стамболийски“ № 51.
Маш, комп. разпеч.

2

4

13 март 1997 г.
3

АУ
ЧЕ

Н

417.

АР

ХИ

В

Н

416.

Дата

БА

415.

Заглавие

А

№ по
ред
414.

Н

418.

419.

2

18 март 1997 г.
4
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30 юни 1997 г.,
София

Писмо-обръщение на П. Дертлиев до
Теодор Дечев с копие до Тодор Данков.
Обвинява го, че пречи на организационната
дейност на партията, вестник „Свободен
народ“
и
особено
на
младежката
организация.
Комп. разпеч.
Копие на Заповед на Министерството на
финансите
за
покупко-продажба
на
недвижим имот на БСДП (вероятно за
строеж на партиен дом на БСДП).
Комп. разпеч.

8 авг. 1997 г.,
София

14

2

Н

Писмо от Кр. Петков, председател на
Обединения блок на труда (ОБТ) до П.
Дертлиев за консултативна среща между
ръководствата на ОБТ и БСДП.
Прилож.: програма на ОБТ, слово на Кр.
Петков и резолюция на І конгрес на ОБТ.
Комп. разпеч.

Бр.
л.л.

13 авг. 1997 г.

1

ХИ

30 авг. 1997 г.
1

Предложение и обръщение на Григор Д.
Шишков, народен представител и член на
ИБ на НК на БСДП към членовете на Нац.
Комитет. Иска 42 конгрес на партията
категорично да подкрепи управляващата
коалиция ОДС, предупреждава БСДП да не
бъде използвана от „червените“ и отказва
членство в Изпълнителното бюро.
Рък.

4 септ. – 3 окт.
1997 г.

Резултати от изследване сред членовете на
БСДП, проведено на 10 – 14 септ. 1997 г.
Комп. разпеч.
Поздравителна телеграма от Иван Костов до
делегатите на 42-ия конгрес на БСДП.
Комп. разпеч.

14 септ. 1997 г.

Материали от 42-ия. Конгрес та БСДП:
програма и регламент, решение, избор на
национален комитет, покана.
Отзиви в пресата за 42 конгрес на БСДП и
преизбирането на П. Дертлиев за лидер на
партията (в. „Земя“, „Демокрация“, „Труд”)

20 – 21 септ.

3

АУ
ЧЕ

Н

424.

Разписка от Исмаил Халилов Бейтулов, с.
Венец, Варненско, за получени 50 000 лв. от
НК на БСДП.
Рък.

АР

423.

В

Н

422.

Дата

БА

421.

Заглавие

А

№ по
ред
420.

Н

425.

426.

427.

428.

20
20 септ.1997 г.
1

11
20 – 23 септ.
1997 г.

9
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431.

432.

Документи на НК на БСДП: резолюция, и
решения, правилник за работата на НК.
4 окт. – 4 ноем.
1997 г.
Становище на ИБ на БСДП относно
организираната в с. Лесидрен работна 8 ноем. 1997 г.
среща на тема „Позицията на левите партии
в условията на дясно управление“.
Отзиви в пресата за участието на БСДП в
управлението
на
страната
и
в
6 – 29 ноем.
Лесидренската лява сбирка.
1997 г.
Обръщение на БСДП, подписано от П. 16 ноем. 1997
Дертлиев до председателите на партии в г.
коалицията ОДС. Предложение за среща за
подписване следизборно споразумение
между партньорите.

Бр.
л.л.
5
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2

15

1

Решение на конференцията на градск. орг-я 23.ноем. 1997 г
на БСДП – София. в подкрепа резолюцията
на 42-конгрес на БСДП за единодействие в
коалицията ОДС.
Писмо от ОБД, подписано от Кр. Петков до 12.дек. 1997 г.
ИБ на БСДП. Изразяват положително.
отношение. към апела на П. Дертлиев за
консолидиране на социалдемократическото
движение в България и конкретни стъпки
за постигането на тази цел.

А

433.

Дата

Н

430.

Заглавие

БА

№ по
ред
429.

2

Открито писмо от Младен Димитров
председател на БСДП-Плевен до Петър
Дертлиев. Срещу политиката на
централното ръководство на партията и
иска оставката на Дертлиев.
Докладна записка от Божидар Митев,
заместник председател на БСДП до ИБ и
НК на БСДП. За състоянието в партията
след 42-я конгрес: пълен хаос в
организационно, финансово и
административно отношение. С някои
предложения за подобряване финансовоикономическата и административната
ситуация в партията.

АУ
ЧЕ

435.

Н

АР

ХИ

434.

В

Н

1

Н

436.

12. дек. 1997г.
1

13. дек.. 1997 г.

3
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Дата

Апел на НК на БСДП до Пиер Мороа, Луис
Аяла,
до
партиите
на
социалдемократическия интернационал и до
партията на европейските социалисти. За
участието на БСДП в управлението на
страната след провала на БСП за по-голямо
разбиране на българската специфика и
съдействие за приемането на България в ЕС
и НАТО.
Маш.
Писмо от БСДП до Пиер Мороа,
председател
на
социалистическия
интернационал.
Предложение
да
организирате в София конференция но
източноевропейските
социалдемократически
партии,
за
разглеждане на посткомунистическите
общества.
Маш.

1997 г.

Бр.
л.л.

Забележка

1997 г.

Н

2

БА

1

Н

438.

Заглавие

А

№ по
ред
437.

В

Кореспонденция между Кони Фредриксон
19. февр. 1997г.
(Соnny Fredrikson) главен секретар на
Европейския форум за демокрация и
солидарност и Петър Дертлиев. Покана за
участие в конференция и работна среща в
Прага и Словения: на фона на
икономическата и политическата кризи в
страната преди изборите. П. Дертлиев моли
за финансова подкрепа.
Писмо от Петър Дертлиев до Иван Костов
[1997 г.]:
министър-председател
на
Република
София
България.
За
ревизия
на
всички
разпореждания , довели до отстраняване на
членове на БСДП от отговорни постове с
цел встановяване нормалните отношения в
ОДС при ясни и точно определени правила.
Комп.разп.

5

Н

АУ
ЧЕ

440.

Н

АР

ХИ

439.

4

Заб: липсва
оригиналът
на второто
писмо на К.
Фредриксо
н.
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Заглавие

Дата

Н
31. ян 1998-11
март 2000 г.

23

Н

АР

ХИ

В

442.

Правилник за организацията и работата на
ИБ на БСДП.
Комп.разп.
Протоколи от заседания на ИБ на НК на
БСДП : по организационни въпроси, за
разпускане на местните организации за
нарушаване устава на партията (срещу
инициаторите на Пловдивския конгрес), за
делегиране права на общинските и местните
организации на БСДП по повод местните
избори1999
г,
подготовка
за
парламентарните избори , по финансови
въпроси и др.
Комп.разп.

15

Н

441.

31. ян. 1998 г.

БА

V.4 БСДП в годините 1998-2001
(организационни документи, служебна
кореспонденция,
декларации
и
обръщения на БСДП, документи за
съвместна дейност между БСДП и ОБТ,
учредяване
на
Съюз
„Социалдемокрация“ (ССД), решение за
напускане парламентарната група на
СДС, участие в Солунската среща,
материали за 43-я извънреден конгрес на
БСДП град Пловдив и град Варна,
политически споразумения с други
партии за участие в местните избори 1999
г. и др.)

Бр.
л.л.

А

№ по
ред

Решения и дневен ред от заседания на ИБ на
НК на БСДП: по организационни въпроси ,
за международни изяви на партията,
депутатите на БСДП да напуснат
парламентарната група на СДС и на
срещата в Солун да се разяснят
възможностите за коалиране в лявото
пространство.
Маш. и комл.разп.

АУ
ЧЕ

Н

443.

444.

31 ян-14 септ.
1998 г.

Писма от Петър Агов до Петър Дертлиев. Ян.1998 г-18
Информация за срещата с Екатерина февр. 1998 г.
Михайлова за изясняване на отношенията в [София]
ОДС на основата на равнопоставеност,
откритост и коректност: препоръчва на
Дертлиев лично да участва на срещата в
Лондон: за позицията на БСДП на
предстоящия конгрес на Евролевицата и др.
Комп.разп.

28

5

Забележка
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445.

Писмо от Митев, Агов, Нихризов и
Йорданов до Петър Дертлиев. Информират
го за основни въпроси, по които работят
като негови заместници: за отношенията
СДА, ОБТ, и Евролевицата, както и между
СДС, БЗНС, ВМРО, и ХАП: по вътрешнопартийни въпроси и законодателна дейност
в парламента.
Комп.разп.

Дата

Бр.
л.л.

Ян.1998 г:
[София]

3

Писмо от Р.Попова, Л.Деветякова, д-р 4. февр. 1998 г:
Паризов, Й.Йорданов и П.Агов до Петър София
Дертлиев.
Пълен
отчет
за
„дипломатическата“ им активност – срещи
и разговори с посланици, представители ва
външно министерство и др.
Комп.разп.

Забележка

1

Преписка между Стоян Гашаров и Петър 6. февр. 1998 г.
Дертлиев. Информация за проведено и.б.д.: Софиясъбрание на управителния съвет на [Канада]
фондация J.S (Янко Сакъзов) и опитите за
избор на нов изпълнителен директор под
натиск, сведения за неразбориите в
партията, както и уверенията на Дертлиев,
че следи внимателно за политическите
процеси в страната.
Комп.разп. и рък.

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

447.

Н

А

БА

446.

Заглавие

Н

№ по
ред

Н

448.

449.

Писмо от Розалина Попова до Петър
Дертлиев.
Изпраща
му
текста
на 15. февр. 1998 г
изявлението в Лондон с молба да го
София
коригира и оформи на английски език.
Приложение: текст на английски език.
Комп. разп.
Заявление и отворено писмо от Кирил
17. февр. 1998
Човиков член на ИБ на БСДП и до
г. и.б.д.
общинската организация на партията. В
качеството си на заместник-министър на
околната среда дава информация за
дейността си и за проблемите на отрасъла, с
който се занимава, както и за състоянието
на партията към настоящия момент.
Комп.разп

3

3

Заб: има
препоръки
и към
Рангел и
Кольо
Колев да
подготвят
за издаване
II том от
спомените
на Москов
и
биографият
а на Коста
Лулчев.
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Дата

Бр.
л.л.

Писмо от д-р Паризов, П. Агов и Р. Попова 3. март. 1998 г.:
до Петър Дертлиев. Информация за [София]
конгреса на Евролевицата, за конференция
на списание „социалдемокрация“ и няколко
фондации.Смятат, че техният съпартиец
Кольо Колев работи срещу интересите на
партията.
Комп.разп, латиница
Писмо на Петър Дертлиев до Фридрих Рол 3. март. 1998 г.
(F.Rohl). Извинява се за „инцидентите“ с
някои членове на БСДП, проявили
инициатива на своя глава и обещава да
вземе съответните мерки след завръщането
си в България.
Комп.разп. английски език.
Писмо от Й.Нихризов, Б.Митев и П.Агов до 10. март. 1998 г
Британското посолство (г-жа Джейн
София
Говиър). Поради отсъствието на П.Дертлиев
няма да изпратят представител на срещата
на лидерите на социалдемократическите
партии в Лондон.
Комп.разп

Забележка

1

1

2

12. март. 1998 г 1

24.март. 1998 г.
2

АУ
ЧЕ

Н

454.

Изявление на БСДП: за участието на
партията в теоретични дискусии по история
на българската социалдемокрация.
Маш.
Декларация на БСДП и Обединения блок на
труда (ОБТ) относно законодателната
практика.
Комп.разп.
Писмо от КНСБ до П.Дертлиев. Приложено
изпращат Декларация на ръководството на
КНСБ относно позицията на синдиката за
споразумението между България и МВФ.
Маш.
Факс от БСДП- град Варна до Петър
Дертлиев. За вземане на радикални решения
относно бъдещето на партията с оглед
участието в местните избори.
Рък.
Писмо от Петър Дертлиев до Маргарита
Михнева с копие да БНТ и София прес.
Възмущение от нейно предаване срещу
Любомир Собаджиев и Ценко Барев.

АР

453.

ХИ

В

Н

452.

А

БА

451.

Заглавие

Н

№ по
ред
450.

455.

Н

456.

457.

26.март 1998 г.

2

28.март.1998 г.
1

9. апр. 1998 г.
София

3

Заб: има
бележка от
П.Дертлиев
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Обръщение на участници в дискусия 11. апр. 1998 г.
проведена от градската организация на
БСДП – София за нов председател и
ръководство на партията и провеждане на
извънреден конгрес.
Комп. разп.
Писмо от П.Дертлиев, П.Илиев, Кр. 15. апр. 1998 г.
Каракачанов и Ив. Глушков (представители
на БСДП, БЗНС, ВМРО и ХАП) срещу
двустранното споразумение между СДС и
„Народен съюз“ в ОДС.
Комп. разп.

Бр.
л.л.
1

1

Писмо от Мариане Пех (Marianne Paech) до
22 апр. 1998 г.
Петър Дертлиев. Изпраща материали на
Лайпциг
федерация „Europa – haus“ и го уведомява
за конференция на ЮНЕСКО.
Комп. Нем. ез.
Обръщение на Комисията за стратегия и 24. апр. 1998 г.
прогнози към членовете на БСДП относно
политическото бъдеще на БСДП, каква
позиция трябва да отстоява партията и
необходим ли е извънреден конгрес.
Декларация на НК на БСДП. За провеждане 1. юни. 1998 г.
на национална конференция и за срещи с
други социалдемократически партии с цел
обединение.
Комп. разп.
Меморандум на БСДП и ОБТ за правата и
нарушенията
при
приватизационните 5. юни. 1998 г.
сделки.
Комп. Разп.
Програма за съвместна дейност между
20. юни-окт.
БСДП и ОБТ и за организационно и
1998 г.
финансова подготовка на обединението.
Приложение: покани за учредяването на
Съюз „Социалдемокрация“ (ССД) от БСДП
и ОБТ. Окт 1998 г.
Декларация на социалдемократическите 11. юли. 1998 г.
партии в България за принципите на
консолидация на социалдемократическото
движение и за общи действия в местните
избори 1999 г.
Комп. разп. Бълг. и англ. ез.

2

5

АУ
ЧЕ

Н

463.

Н

464.

465.

1

АР

462.

ХИ

В

461.

Н

А

460.

Дата

Н

459.

Заглавие

БА

№ по
ред
458.

1

7

3

Забележка
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Дата

Писмо от Георги Кабов до Петър Дертлиев
24 юли 1998 г.
и Александър Томов. Във връзка с
Киел.
предстоящите избори за Бундестаг и
вероятното им спечелване от Германската
социалдемократическа партия с препоръка
да изпратят писмо до Герхард Шрьодер с
пожелания за успех и абсолютно
мнозинство. Също така ги моли да
помислят за обединителен конгрес
през1999г.
Маш, бълг. ез. с лат. букви.
„Алтернатива има, и ще я даде една нова юли. 1998 г.
левица“
Обръщение на участниците в срещата на
социалдемократическите и
социалистическите формации във Велико
Търново.
Приложение: позиции на Българската
евролевица в областта на образованието и
за преговорите с международният валутен
фонд.
Комп. разп.
Поздравителен адрес на Общинския
2.авг. 1998 г.
комитет на БСДП – Варна по повод 107
годишнината на партията.
Становище на Андрей Желев член на ИБ на 21.авг.1998 г.
БСДП относно: равнопоставено ли е
участието на БСДП в ОДС.
Рък.
Факс от Министерството на Външните 21.авг.1998 г.
Работи до Р. Попова, международен:
София
секретар на БСДП в уверение, че
българските консулства в Солун ще приеме
делегацията на БСДП.
„Възможностите за социалдемократически 26. авг. 1998 г.
предизборни алианси в България“. Общо
становище на П. Дертлиев (БСДП) и Кр.
Петков (ОБТ), подготвено за срещата в
Солун.
Комп. разп.

Бр.
л.л.
1

Забележка

6

АУ
ЧЕ

470.

АР

469.

Н

468.

ХИ

В

Н

А

БА

467.

Заглавие

Н

№ по
ред
466.

Н

471.

472.

„Позиции и декларации на участниците в
срещата в Солун. (БСП, БСДП,
Евролевицата и ОБТ).Да се спре
отдалечаването от Европа“.
Комп. разп.

29. авг. 1998 г.

1
3

1

10

5

Заб: има
бележки по
текста от
П.
Дертлиев.
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Обръщение на Огнян Паскалев, член на НК Авг. 1998 г.
на БСДП до НК на БСДП, насочено срещу
действията на П. Дертлиев, като определя
като
председателство
на
социалдемокрацията и предлага НК да
вземе решения за спасението на БСДП .
Приложение: писмо на О. Паскалев да Кони
Фредриксон,
Генерален
секретар
на
Европейския форум за демокрация и
солидарност с обяснения за етническата
ситуация на Балканите.
Печ.
Становище на Общинския комитет на 7.окт-14.септ.
БСДП – г. Пловдив относно участието на
1998 г.
Петър Дертлиев в Солунската среща на 29
авг. 1998 г. за недопустимото поведение на
члена на ИБ на БСДП. Л. Мутафчиев.
Маш.
Декларация от Общото събрание на БСДП – 14.септ.1998 г.
местна организация в г. Ямбол. Срещу
непоследователната
политика
на
централното ръководство на БСДП и
разните промени в поведението на д-р
Дертлиев: изказват несъгласие с решението
на ИБ да промени статуса на народните
представители Нихризов и Шишков в
независими депутати.
Маш.
Писмо от Мария Качулева, председател и 14.септ.1998 г.
секретар на местната организация на БСДП
Ямбол
в Ямбол до П.Агов, заместник на Дертлиев.
Дава съвети как се води кореспонденция, за
разпада на БСДП и др.
Маш
Обръщение от Йордан Нихризов и Божидар
14-19.септ.
Митев, заместник председатели на БСДП до
1998 г.
ИБ и ЦКРК на БСДП с искане да се изготви
пълен списък на местните организации на
партията и срещу отказа на НК да
регистрира новоучредената организация в г.
Монтана.
Маш.
Констативен протокол и решения на ЦКРК 10.окт.1998 г.
на БСДП от заседание в Ботевград.
Комп. разп.

Бр.
л.л.
2

Н

Дата

4

1

АУ
ЧЕ

Н

476.

АР

ХИ

В

475.

Н

А

474.

Заглавие

БА

№ по
ред
473.

Н

477.

478.

2

2

2

Забележка
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Дата

Писмо от областния управител на Софийска 23.окт.1998 г.
област д-р Ст. Кацаров до изпълнителното
бюро на БСДП относно промяна базисната
наемна цена на ползваното от БСДП
помещение.
Приложение: анекс от договора за наем.
Комп. разп.
Материали за 43-я извънреден конгрес на
24-25.окт.
БСДП – г. Пловдив (програма и регламент
1998 г.
за работата, сп. „Реформи“ с програма за
действие, концепция по Европейската
интеграция, обръщение към партиите СЦ,
резолюция, изказване на Тодор Ж. Тодоров
(г. Варна) пред конгреса и др.
Печ. и комп. разп.

Бр.
л.л.
3

20

БА

480.

Заглавие

Н

№ по
ред
479.

А

Покана и дневен ред на 43-я извънреден Ноем. 1998 г.
конгрес на БСДП във Варна.
Печ. и маш.
Приложение: протокол от заседание на
ЦКРК с решение за свикване на извънреден
конгрес във Варна и за изключване на група
членове, организирали противоуставен
конгрес в г. Пловдив през окт. 1998 г.
Съобщение за печата от инициативен
комитет (Й. Нихризов, Б. Митев, Т. Дечев, Окт.1998 г.
Ал. Банев и Ив. Гърнев) относно
последните политически изяви на П.
Дертлиев, довели до пълна идейна
капитулация пред БСП.
Маш.
Предложение от П. Дертлиев до Кр. Петков 9.ноем.1998 г.
до ИБ на БСДП за обща организация на
предизборната кампания на ССД.
Комп. разп.
Проект
за
социалдемократическа 16.ноем.1998 г.
платформа, изработена от Ст. Гашаров, Д.
Варзоносцев, В. Петров, Р. Димитров и др.
Комп.разп
Становище на [ БСДП ] за икономическата
1998 г.
политика на правителството.
Комп. разп.

9

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

482.

ХИ

В

Н

481.

483.

Н

484.

485.

1

9

2

Забележка
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Кольо Колев: Информация за срещата на
лидерите
на
социалдемократическите
партии в Европа – Лондон, на която БСДП
не получава статут на наблюдател.
Приложение: обръщение на П. Дертлиев до
ИБ на БСДП за упълномощените лица,
които могат да представляват партията и
лично него на срещата в Лондон.
Маш. и Комп. разп.

1998 г.

Декларация от Съвета на учредителите на
Съюза на социалдемократите в община
Ардино ( ССД ) до ИК на Общинския
народен съвет. Поставя искания по правата
на някои съграждани, по неотложните
нужди на ССД в общината, на някои
проблеми на управлението на общината и
заявяват стачна готовност.
Маш.
Писмо от Кольо [Колев] до П. Дертлиев. За
поведението на Божидар Митев и Й.
Нихризов и опитите им да превземат
партията отвътре.
Приложение: Молба на Б. Митев до С.Г.С.
да регистрира промените в ръководните
органи на партията след 42-я конгрес.
Рък. И комп. разп.
Списък на членовете на изпълнителното
бюро на БСДП.
Комп. разп.
„Добре дошли в Съюз социал-демокрация
(ССД)“
Обръщение на ръководните органи на
БСДП и ОБТ.
Комп. разп.

1998 г.

Н

5

16

БА

Информационен бюлетин (бр.1) на ССД.
Съдържа: доклад на П. Дертлиев,
информация за срещата в Солун и
материали от нея, левицата след Солунската
среща и др.
Печ.

Бр.
л.л.

1998 г.
3

1998 г. София
3

АУ
ЧЕ

Н

489.

АР

ХИ

В

488.

Дата

А

487.

Заглавие

Н

№ по
ред
486.

490.

Н

491.

492.

Списък на управителния и контролния
съвет на ССД ( БСДП + ОБТ )
Комп. разп.

[ 1998 г.]
2
[1998 г.]
4

[1998 г.]

1

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 83 / 158

Становище на местната организация на
БСДП „Илинден“ – София. За обединение и
съгласувана
активност
на
местните
структури
като
противодействие
на
разединението в партията.
Комп. разп.
Отворено писмо от Общинския комитет на
БСДП – [Варна] до ИБ на БСДП. За
негативните тенденции и явления в
партията, нейното обезличаване и заслугите
на П. Дертлиев, който единствен „отсрамва“
социалдемократите пред обществото.
Комп. разп.
Писмо от Кр. Петков до П. Дертлиев. За
избор на ръководни органи на ССД и
изграждане на структурите по места за
изборите, подписано сътрудничество с
ЛДС, активизиране на публичните изяви на
БСДП за първия национален семинар на
ССД, за концепцията на опозицията за
политическата
и
икономическата
обстановка, за предлаганите инициативи на
ССД, за предизборна платформа на ОБТ,
приоритетите на Доган в политиката, анализ
на етническата ситуация в България и др.
Комп. разп.
Писмо от д-р ст.м.с Чавдар Николов,
иконом-експерт на БСДП до председателя
на ССД д-р П. Дертлиев с копие до П. Агов
и Кр. Петков.
Заявява, че се отказва от членството си в
БСДП и от задълженията си на експерт
поради демонстрираното неуважение към
работата му и проявите на некоректност в
отношенията към него.
Рък.

[1998 г.]

Бр.
л.л.
1

[1998 г.] Варна

Н

1

12.ян.1999 г. –
9.март.2000 г.
София

27

Н

АУ
ЧЕ

Н

496.

АР

ХИ

В

Н

495.

Дата

БА

494.

Заглавие

А

№ по
ред
493.

14.ян.1999 г.
б.м.

1

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 84 / 158

Преписка на Цвета Владимирова и Петър
26.ян.1999 г.
Агов с Петър Дертлиев. Актуални
8.ян.2000 г.
политически и икономически за страната,
София.
съвместни действия със Съюз СоциалДемокрация, за предстоящото споразумение
между БСДП, ОБТ и Евролевицата с
Либерал Демократическия Съюз,
изработване на г.м. „алтернатива“ за нова
политика и мнението на Петър Дертлиев по
въпроса, за рамково споразумение за
сътрудничество и съвместно участие в
местните избори между между Съюз
Социал Демокрация и Българската
Евролевица.
Компютърна разпечатка и ръкопис.
Материяли за Съюз „Социалдемокрация”; 25.март.-юни.
дневен ред от заседание на Управителния
1999 г.
Съвет
на
ССД;
обръщение
към
опозиционните лидери с оповестяване
инициативите
на
Съюз
„Социалдемокрация”; становище по вота на
недоверие; резултати от местните избори
1999 г. и др.

Бр.
л.л.
13

Н

Дата

18

Програма и съвместна декларация на БСДП, апр. 1999 г.
БСП, Евролевицата, ОБТ и ПЕС от
конференция „Европейско мислене-локално
действие: социалдемократическият път“
проведена в София.
Машинопис; български и английски език.

5

Н

АР

499.

ХИ

В

Н

А

498.

Заглавие

БА

№ по
ред
497.

Споразумение за сътрудничество и общо [апр.1999 г.]
участие в местните избори 1999 г. между
Съюз „Социалдемокрация“ (ССД)
и
Българската Евролевица (БЕЛ).

501.

Споразумение между Политически съюз 11.юни.1999 г.
„Социалдемокрация-БСДП,
ОБТ“
и
Либерален съюз „Нов избор“ (Д. Луджев) за
съвместно участие в местните избори 1999
г.
Приложение – публикации от вестник
„Искър“ за предизборната ситуация в град
Мездра, как се ражда коалицията в града,
програма, кандидати и др.
Компютърна разпечатка и печат.

Н

АУ
ЧЕ

500.

3

8
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Писмо от Георги Първанов до Петър
Дертлиев. Представя проект на основни
принципи за укрепване на местното
самоуправление, които да се използват в
предизборната работа на опозиционните
сили.
Компютърна разпечатка.
Информация
от
Красимир
Сомлев,
председател на МО на БСДП град Гоце
Делчев и член на НК на БСДП относно
провеждането на местните избори и
взаимодействието със структурите на ДПС,
заложени в споразумението между БСДП,
ОБТ и ДПС от 15 юли 1999 г.
Компютърна разпечатка.
Политическо споразумение между
общинските организации на БСП, ДПС,
Българската Евролевица, БСДП, |Зелена
Партия в България, Български Земеделски
Съюз „Александър Стамболийски“ 1999 г,
Български Демократичен Блок и Партия
„Движение Гергьовден“ да подкрепят
независимия кандидат за кмет на община
Пещера Георги Петърнейчев.
Реч на Николай Камов, кандидат за кмет на
София на коалиция „Социалдемократи –
БСДП, Евролевицата и ОБТ“.
Приложение: предизборна дипляна на
БСДП, Евролевицата и ОБТ: също и снимки
на Николай Камов.
Компютърна разпечатка и печат.

29.юни.1999 г.
София

Бр.
л.л.
3

26.авг.1999 г: г.
Гоце Делчев.

Н

5

10.септ.1999 г.

2

19.септ.1999 г.
9

АУ
ЧЕ

Н

АР

505.

ХИ

В

Н

504.

Дата

БА

503.

Заглавие

А

№ по
ред
502.

Н

506.

Споразумение, декларация и паметна 30.септ.1999 г.
записка на опозиционните сили в България
и.б.д.
(БЕЛ, БСДП, БСП, ДПС, Либерален съюз
„Нов избор“ и ОБТ) за създаване на съвет
на опозиционните сили, обявяват протест
срещу политическия рекет и произвола в
страната преди изборите; преглед на
политическата,
икономическата
и
етническата ситуация в България.
Компютърна разпечатка; български и
английски език.

10
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509.

Декларация на Съюз „Социалдемокрация“ – 25.окт.1999 г.
осъжда
етническата
агресия
на
управляващите и ще започне преговори с
ДПС за осигуряване обществена подкрепа
на български етнически модел.
Машинопис.

Бр.
л.л.
1

Декларация на БСДП и ОБТ за
прекратяване на антиевропейската акция и
за реализам в очакванията и оценките за
бъдещето на евроинтеграцията.
Компютърна разпечатка.

[1999 г.]

Ситуации в общините във връзка с местните
избори след създаването на ССД.
Компютърна разпечатка.
Призив – обръщение на обединената
социалдемокрация към гражданите да
гласуват за тях.
Компютърна разпечатка.
Проект-предложение на четири български
партии (БСДП, БСП, ОБТ и Евролевицата)
до
председателя
на
партията
на
европейските социалисти ПЕС Рудол
Шарпинг да посети България ида се
запознае с идеите на българската опозиция
и да демонстрира подкрепа за левицата в
местните избори.
Компютърна разпечатка.
Списък на членовете на БСДП, които ще
присъстват на конференцията на ПЕС (2930 апр.)
Ръкопис.

[1999 г.]

3

1999 г.

1

Н

1

[1999 г.]
1

АУ
ЧЕ

512.

Н

АР

ХИ

511.

В

Н

510.

Дата

БА

508.

Заглавие

А

№ по
ред
507.

Н

513.

514.

„Социалдемократически референдум за
нашите български въпроси“.
Предложение за референдум с цел яснота
по фундаментални въпроси на управлението
на страната чрез открита дискусия в
обществото, подготвена от национален
комитет под председателството на П.
Дертлиев.
Компютърна разпечатка.
Предизборна платформа за управление и
развитие на община Велико Търнов,
изготвена от общата организация на БСДП.
Компютърна разпечатка.

1999 г.
1

[2000 г.]
4

2001 г.
5
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517.

Дата

Списък на театрални дейци (актьори,
без.дата.
сценографи, театроведи, режисиьори) от
БСДП.
Машинопис.
Цели, теми и организация на
без. дата.
социалдемократическо допитване.
Компютърна разпечатка.
Писмо от Д. Калчев, кмет на град Русе до П.
без. дата.
Агов относно структурата на русенската
социалдемократическа коалиция.
Машинопис.
V.5. Политически анализи, становища и 20.септ.1990 г.
бележки за състоянието и перспективите
на БСДП.

Бр.
л.л.
1

2

1

Н

516.

Заглавие

БА

№ по
ред
515.

14

Радомир Чолаков
„За изграждането на политически образ на
БСДП“.
Бележки за основните принципи при
създаването на парламентарен имидж на
политическа партия.
Машинопис.

519.

Икономически анализ за преодоляване на [1990-1991 г.]
кризата в Бургаска община, изготвени от
БСДП – град Бургас.
Машинопис.
Приложение: идеи и проблеми на
„Бургаската свободна безмитна зона“,
разработени от акционерната фирма със
същото наименование.
Компютърна разпечатка.
XXXVIII
конгрес
на
БСДП
– 23.март.1991 г.
социологическа
сонда.
Предварителен
анализ.
Машинопис.
„Защо позицията на БСДП днес е такава“
[май 1991 г.]
Анализ от н.а.
Машинопис.

15

522.

Обновена партия – партия на действието.
Организационно състояние на БСДП и
нейната готовност за успехи в изборите за
Народно събрание и общински съвети.
Анализ.
Компютърна разпечатка.

5

523.

Анализи на резултати
регионални избори.
Компютърна разпечатка.

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

Н

А

518.

520.

Н

521.

от

анкети

9.авг.1991 г.

за авг.1991 г.
и.б.д.

16

2

7
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526.

Стефан Радославов
окт.1991 г.
„Новата
стратегия
на
БСДП
в
демократичния прогрес“.
Печатна брошура.
„Втората
вълна
на
демократичната
1991 г.
революция в България и задачите на
социалдемокрацията“.
Анализ.
Компютърна разпечатка.
„От двете стрвани на Кръглата маса“
[1991 г.]
Анализ от н.а.
Машинопис
Антон Антонов, Захари Бочев, Божидар
[1991 г.]
Ивков.
Анализ на следизборната обществено –
икономическа и политическа обстановка и
стратегическите насоки за действие на
БСДП.
Компютърна разпечатка.
Кольо Колев
[1991 г.]
„Цялата власт в ръцете на съветите“.
Предизборен анализ.
Компютърна разпечатка.
А. Николова
28.юни.1992 г.
Европейската общност: каква да бъде тя,
какви да бъдем ние.
Становище.
Машинопис.
„Балансът на силите в Европа и света“.
29.юни.1992 г.
Седмичен обзор от н.а.
Компютърна разпечатка.
Улана Трайкова
[1992 г.]
„Вечните „За“ и „против“ Маастрихт“.
Становище.
Машинопис.

Бр.
л.л.
14

4

3

34

АУ
ЧЕ

Н

530.

531.

Н

532.

533.

534.

20

1

АР

529.

ХИ

В

528.

Н

А

527.

Дата

Н

525.

Заглавие

БА

№ по
ред
524.

Наташа Ралева
[1992 г.]
„Третият
път,
алтернативата
и
икономическата реформа“.
Становище.
Резултати от проведени изследвания за 25.февр.1994 г.
ефективността на пресконференциите на
БСДП.
Машинопис.
Георги Константинов
25.март.1995 г.
Кратки бележки върху два стратегически и
тактически проекто – документа на БСДП.
Компютърна разпечатка.

3
2

2

2

3
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Тодор Марков
„БСДП пред 41 – я извънраден конгрес.
Основни медиини внушения“.
Ситуационен анализ.
Машинопис.

10.апр.1995 г.

„Агент“ Бакалов
„Странете от греха, но не от грешниците“.
Анализ на ситуацията след загубата на
изборите за 37 ОНС и поемане пътя към
създаване на широко програмно обединение
– Социалдемократически алианс.
Машинопис.

Бр.
л.л.
1

[1995 г.]
3

Теодор Дечев
22.ян.1996 г.
/зам. председател на БСДП/.
„Лявата в България – етикети и критерии“.
Сравнителен анализ между политическите
практики на БСДП и БСП.
Доклад от международна конференция.
Компютърна разпечатка.
Иван Стоянов
дек.1997 г.
„Кнгресът.
Националният
комитет.
Местните организации. Отсега нататък“.
Анализ за състоянието на пратията след 42я конгрес на БСДП и бъдещата политическа
алтернатива.
Компютърна разпечатка.
Кирил Човиков
[1997 г.]
„На кого пречи БСДП”
Анализ.
Компютърна разпечатка.

21

Иван Стоянов
„Дребни игри с големи залози – за
превръщането на БСДП в политически
печеливша организация, срещу задаващото
се резцепление, за единство в партията.
Политически анализ.
Компютърна разпечатка.
Кръстьо Петков
„Левицата след Солун. Невъзможната
четворка и възможните тандеми“.
Анализ.
Приложение: списък на участниците в
Солунската
среща
организирана
от
Партията на европейските социалисти
(ПЕС) и поканата за участие към БСДП,
Евролевицата, ОБТ, и БСП.
Компютърна разпечатка.

2

ХИ

2

3

АУ
ЧЕ

Н

539.

АР

538.

В

Н

А

537.

Дата

Н

536.

Заглавие

БА

№ по
ред
535.

Н

540.

541.

15.септ.1998 г.

1998 г.
6
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544.

Петър Агов
1999 г.
(председател на БСДП)
„Перспективите на България и българската
социалдемокрация“.
Анализ.
Компютърна разпечатка.
Кольо Колев
[1999 г.]
„Мрачните перспективи пред БСДП. Има ли
решение“.
Анализ.
Компютърна разпечатка.
„За
обединена
българска
[2000]
социалдемократическа партия“.
Становище.
Компютърна разпечатка.
„Проблемите на местната власт – на дневен
б.д.
ред“.
Анализ и предложения.
Компютърна разпечатка.
БСДП за образователната система.
б.д.
Перспективи.
Машинопис.
Стефан Нешев
б.д.
/член на НК на БСДП/
„Социалната политика на една държава като
индикатор на ценностната система на
политическите формирования и степен в
развитието на гражданското общество“.
(Що е ляво политическо пространство и има
ли то почва у нас?)
Компютърна разпечатка.
V.6 Позиция ня БСДП по въпросите на 31.дек.1989 г.
отбраната и националната сигурност.

Бр.
л.л.
3

8

2

3

2

9

АУ
ЧЕ

Н

АР

547.

ХИ

В

546.

Н

А

545.

Дата

Н

543.

Заглавие

БА

№ по
ред
542.

Н

548.

Изложение
от
Стефан
Златев
до
изпълнителния съвет на ЦК на БРСДП /о/.
Предлага на „кръглата маса”де се дискутира
проблема за въоражените сили на НРБ, като
се започне с уточняване състава на тези
сили, политически институции, които
ръководят въоражените сили и влиянието
на БКП в тях, както и необходимостта от
деидеологизация на армията.
Машинопис.

5
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Дата

Писмо от Спас Спасов[Разбойников] до П. 22.юли.1990 г.
Дертлиев. Счита Дертлиев за най –
достойния кандидат – президент; изпраща
му материали по „националния въпрос“, в
която област работи от години.
Приложение – Декларация от д-р С. Спасов
по т.н. национален въпрос обсъдена в
Съюза на тракийските културни просветни
дружества, обръщение до радио Би-Би-Си
за редицата грешки на управляващите по
отношение на българското мюсюлманско
население и тезата за „македонската нация“
изложение за истината, заблудите и
бездействието на нашата власт по
националния въпрос, като се опитва да
оспори
аргумантирано
определението
„етнически турци“ и др. материали от лично
естество.
Машинопис и печат.
Писмо от Бойка Дудрева, внучка на Славчо 31.юли.1990 г.
Ковачев(секретар на Върховния македоно –
одрински комитет, сподвижник на Гоце
Делчев и войвода в Илинденско –
Преображенското въстание) до П. Дертлиев.
Обръща се с молба да напише предговора
към книгата на дядо и „Корупцията,
спекулата и обществения морал“, както и да
допусне публикуване на нейна статия във
в.”Свободен народ“
Приложение: статия на Б. Дудрева
„Балкански синдром“ в памет на зверски
избитите македонски българи.
Машинопис.

Бр.
л.л.
14

Н

Заглавие

Н

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

550.

Н

А

БА

№ по
ред
549.
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Заглавие

Дата

6

БА

Н

3.авг.1990 г.
София

А

Писмо от Ст. Бояджиев, председател на
Съюза на макед. култ. просветни дружества
в
България
(приемник
на
макед.
благотворит. братства) до П. Дертлиев.
Изпращат му проект за декларация и
мотиви към нея за обявяване за нищожни и
несъществуващи от правно гледище
резултатите
от
преброяването
на
населението в Пиринския край през 1946 и
1956
г.
извършени
при
насилие,
фалшификации и измама; с молба Дертлиев
да постави въпроса пред ВНС, тъй като
макед. българи виждат в негово лице най –
компетентната личност по националния
въпрос.
Приложение: справки от преброяване на
населението в Благоевградски окръг на
31.XII.1956 г.
Машинопис.

Бр.
л.л.

Н

№ по
ред
551.

В

Писма от Мин. на външн. работи до П.
Дертлиев и редакцията на в.”Свободен
народ“.
Изпращат копие от статия на белградския
вестник „Борба“, съдържаща фалшификати,
обиди и прикрити заплахи към България по
повод исканото от Дертлиев разрешение за
полагане венец на гроба на Гоце Делчев.
Приложение: статии от сръбския печат по
същия повод – за недопускането на бълг.
делегация начело с Дертлиев на македонска
земя.
Машинопис и печат.
Писмо от Кр. Крушев да П.Дертлиев от
името
на
Телевизионен
център
–
Благоевград го поздравява за позицията му
по „македонския въпрос“. Изпраща му
изложение до ВНС за статута на ТВЦ –
Благоевград
като
алтернатива
на
телевизията в Скопие.
Машинопис.

9.авг.1990 г.
София

10

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

552.

Н

553.

14.авг.1990 г.
Благоевград.

7
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Основни положения на Концепцията на
БСДП за по нататъшно укрепване на
отбраната и националната сигурност,
изработени от Изпълнителния съвет на
БСДП.
Приложение: бележки и съображения на
полковник Цв. Тимов по проекта за
Концепция и Програма за отбраната и
националната сигурност.
Машинопис.
Декларация на Изпълнителния комитет на
БСДП по етническия въпрос.
Приложение: обръщение на СДС към Петър
Младенов по етническия въпрос – мерки за
запазване територялната цялост на страната
и постигане на национално помирение.
Машинопис и ръкопис.
„БСДП
за
радикална
промяна
на
Отбранителната политика на България и
ускоряване на военната реформа.
Основни положения, изготвени от ИС на
БСДП.
Машинопис.

5

БА

Доклад от Васил Шопов, член на БСДП до 28.септ.1990 г.
ръководството на БСДП. Във връзка с
предстоящите избори в Македония предлага
да се подкрепят партиите с пробългарска
ориентация (ВМРО – ДПМНЕ) морално и
материално, което ще повиши престижа на
БСДП в страната и в Македония, където П.
Дертлиев е с най – голям авторитет.
Приложение – кратка справка върху
основните
политически
партии
в
Македония.
Машинопис.

Бр.
л.л.

Н

Дата

1990 г.

17

[1990 г.]
4

АУ
ЧЕ

557.

Н

АР

556.

ХИ

В

Н

555.

Заглавие

А

№ по
ред
554.

Н

558.

Писмо от Ц. Тимов до П. Дертлиев.
Предлага на вниманието му специален
раздел за отбраната и националната
сигурност, който да намери место в проекта
за програма на БСДП.
Приложение:
раздел
седми:
социалдемокрацията
и
националната
сигурност

[1990 г.]
6

9.март.1991 г.
София

3
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Заглавие

Дата

Изпълнителния съвет на БСДП: за
радикална промяна на отбранителната
политика на България и ускоряване на
военната реформа.
Идеи и постановки, залегнали в „Основните
положения за нататъшно укрепване на
отбраната и националната сигурност“ –
програмен
документ
на
БСДП;
конкретизация на основните мерки за
осъществяване на военната реформа и ясно
изразена позиция на БСДП по въпросите на
националната сигурност.
Машинопис.

[1991 г.]

Бр.
л.л.

Н

13

БА

№ по
ред
559.

Декларация на Изпълнителното бюро на
без.дата.
БСДП относно Черноморската
икономическа зона и участието на България
в нея.
Преждевременото ни обвързване ще доведе
до нахлуването ан турски капитали,
задушаване на националната икономика и
попадане в силна икономическа зависимост;
като резултат - застрашени национални
интереси и националната сигурност.
Машинопис.
V.7. Кооперативни възгледи и аграрен 12.март.1990 г.
въпрос.

561.

Изказване на Н.Л. по въпросите за селското
стопанство.
Посочва причините за слабостите в
селското стопанство по вина на БКП,
предлага ред мерки за излизане от кризата и
мястото на БСДП в процеса.
Георги Алексов
10-18
„Селско стопанство, накъде”
апр.1990 г.
Статия публикувана във вестник „Свободен
народ“.
Машинопис и печат.
Писмо от Ангел Димитров до П. Дертлиев.
12.септ.1990 г.
Изпраща материал в подкрепа на каузата за
Бургас
връщане
земята
на
собствениците
безусловно.
Приложение: „За закона за земята“.
Машинопис.

3

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

Н

А

560.

Н

562.

563.

4

6
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566.

Мнение на Калин Каров по земеделската
септ.1990 г.
програма
на
БСДП:
въпроса
за
собствеността на земята, състояние на
земеделието в момента и пътя зъ създаване
на конкурентноспособно селско стопанство.
Машинопис.
„Възраждане на земеделието“ Идеи за
[1990 г.]
раформа от Н.Л. (член на БСДП).
Машинопис.
Предложение на Росен Иванов, кординатор 12.март.1991 г.
по възстановяване Съюза приятелите на
кооперацията до ИС на БСДП: за измевевия
и допълнения текста на програмата на
БСДП.
Декларация на БСДП, БЗНС – Н. Петков,
22.ноем.1991 г.
БЗНС – единен, Зелена партия, Свободна
кооперат. партия, ЦКС, Партия либерали,
Съюз на бълг. кооператори, Политич. клуб
„Еко-гласност“ и др: спиране на всякакви
опити за изменение на Закона за
кооперациите и призовават за пдкрепа на
закона чрез различни форми и средства.
Печат.
Приложение: Закон за изменение и
допълнение на Закона за кооперациите,
приет от ПП на БЗНС – Н. Петков на
10.дек.1991 г.
Становище на Изпълнителния съвет и
[1991 г.]
Парламентарната група на БСДП за
икономическата реформа и приватизацията
на народното стопанство и аграрната
реформа.

Бр.
л.л.
2

6

6

2

9

АУ
ЧЕ

Н

568.

АР

ХИ

В

Н

А

567.

Дата

Н

565.

Заглавие

БА

№ по
ред
564.

569.

Н

570.

571.

Лично отношение на Данаил Чулов за
собствеността на земята.
Машинопис.

[1990 – 1991г.]

Данаил Чулов
„Кооперацията и нашето бъдеще“.
Изследване.
Приложение: рецензия от Т. Петков.
Машинопис.

20.февр.1993 г.

Александър Мирков
„Кооперативните възгладе и дейности на
БРСДП“.
Исторически обзор.
Компютърна разпечатка.

1

21

без.дата.
8
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Дата

„БСДП и аграрната политика“.
Становище.
Машинопис.

без.дата.

Възвание на редица партии и движения до
всички политически партии и обществени
организации за ускоряване на
кооперативната реформа в България.
Компютърна разпечатка.

без.дата.

Бр.
л.л.

28.дек.1992 г.
Варна.

Писмо от Душка Василева да П. Дертлиев.
Споделя тревогата си от състоянието на
варненската организация на БСДП – и
фракционната дейност на Янко Станев,
ориентирането на организацията към
сливане със СДС, опитите за смяна на
Дертлиев и разбиването на партията от
вътре, за доверието на обикновените хора
към БСДП, като единствена алтернатива за
спасение на страната.
Ръкопис

575.

Писма на Б. Филихов до П. Дертлиев. Дава
подробни сведения за лица и събития от
Варненския политически живот.
становището му е, че варненската
организация на БСДП загива, за което
обвинява Янко Станев, който развива
антипартийна и фракционна дейност.
Изразява надежда, че Дертлиев ще помогне
в опитите му да изгради варненската
организация на БСДП като стабилна
политическа сила със собствено име и лице.
Машинопис и печат.

2

1992 г –
23апр.1993 г.
Варна.

6

26.авг.1993 г.

6

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

Н

574.

Н

4

V.8. Фракционна Дейност
Варна.

Н

576.

Забележка

4

БА

573.

Заглавие

А

№ по
ред
572.

Протестно обръщение от инициативен
комитет на кметска организация „Прогрес“
– Варна до П. Дертлиев.
Настояват за незабавно разглеждане от
ръководството на БСДП и изразяване на
позиция по проблемите на варненската
организация: ограничаване и деформиране
на информацията от варненското
ръководство ИБ на БСДП; самоволни
действия, противоречащи на устава;
посегателство върху граждански права и др.
Машинопис.
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Дата

Обяснение на Борислав Филипов за
ситуацията във варненската организация на
БСДП и опитите на Янко Станев да върне
БСДП – Варна в СДС.
Приложение: бележки от Б. Филипов до П.
Дертлиев с молба за помощ срещу
настъплението на СДС – СДМ за
разграждането и разцеплението на БСДП –
Варна.
Машинопис и ръкопис.

30.ян.1994 г.

Писмо от Димитър Митев до П. Дертлиев.
Запознава го със ситуацията във Варна и
разногласията между членовете на БСДП,
обвинява Янко Станев в липса на морал и
действия, насочени срещу интересите на
партията и в проваляне на изборите на
коалицията ДАР
във Варна;
иска
съдействието
на
Дертлиев
за
отстраняването
на
Я.
Станев
от
ръководството
и
обединение
на
организацията.
Ръкопис.

2.дек.1994 г.
Варна.

Писма от Б. Филипов до П. Дертлиев за
опорочаването на изборите за 40-я конгрес
на БСДП за опитите на Я. Станев във Варна
да разцепи организацията, за
съществуването на паралелни структури
„Прогрес“ – БСДП – Варна и тяхвото
оцеляване.
Машинопис и ръкопис.

8.авг. – 11.ноем
1994 г. Варна.

Декларация на група членове на БСДП – г.
Варна до ИБ на БСДП, Националния
комитет на БСДП и до П. Дертлиев.
Оценяват политич. ръководство на
варненското БСДП в лицето на Я. Станев
като противоуставно, недемократично и
като прецедент в историята на партията.
приложение: писмо-изложение на Димитър
Митов до КРК на БСДП г. Варна и до ЦКРК
на БСДП-г. София за целенасочената
дейност на Я. Станев срещу решенията на
ИБ и НК на БСДП и за дискредитирането на
П. Дертлиев.
Машинопис и ръкопис.

1994 г.

Бр.
л.л.

БА

Н

3

2

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

579.

ХИ

В

Н

578.

Заглавие

А

№ по
ред
577.

Н

580.

5
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Бургас
Изложение на 46 членове на БСДП – Бургас
с т. нар. група на Ан. Демирев относно
грубите нарушения на устава на БСДП при
провеждане на предконгресните събрания
за избор на делегати за 41-вия конгрес на
партията.
Приложение: предложение за извънредно
събрание и протокол от събранието
(06.04.1995 г.) и декларация на общинската
организация на БСДП.
Печат, ръкопис и машинопис.

10.апр. – май.
1995 г.

Отзиви във вестник „Черноморски фар“
апр.-май.1995 г
(бр.74,81,87 и 97) за разцеплението в
бургаската общинска организация на БСДП.
Печат.
Писмо но Анастас Демирев до ИБ и ЦКРК
28.апр.1995 г.
на БСДП. Част от членовете на бургаската
общинска организация на БСДП искат общо
събрание като противодействие на опитите
за разцепление на партията и ръководството
да им даде статут на общинска организация.
Приложение: протокол и материали към
него от събранието на общинската
организация на БСДП (28.04.1995 г) и
списък на присъстващите.
Машинопис и ръкопис
Изложение на Общинското ръководство на 3.май.1995 г.
БСДП – Бургас с председател Н. Николов
до Председателя на БСДП, до ЦКРК, НК на
БСДП и в. „Свободен народ”:
„Кой и как разцепва БСДП – Бургас“
Настояват да се потърси отговорност от
„групата на Демирев“ и опита за
разцепление на БСДП.
Компютърна разпечатка.

19

2

11

Н

АУ
ЧЕ

584.

Н

АР

ХИ

В

583.

Бр.
л.л.

Н

А

582.

Дата

Н

581.

Заглавие

БА

№ по
ред

7
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Писмо от Ив. Гюлмезов, председател на
КРК при БСДП – Бургас до Председателя на
БСДП и Председателя на ЦКРК в София.
Във връзка със създалата се обстановка в
общинската организация, група членове
искат провеждането на ново отчетно –
изборно събрание с цел запазване
единството на организацията.
Компютърна разпечатка.
Приложение: списък с подписи на членове
на БСДП – Бургас за свикване на ново
събрание и покана за същото.
Ръкопис.

27.авг.1997 г.
Бургас.

3

БА

Обръщение на Анастас Демирев, член на
НК на ИБ на БСДП до членовете на НК.
Като потвърждава декларацията на
бургаската общинска организация на БСДП,
приета в навечерието на 42-я конгрес на
партията, прави оценка на моментната
ситуация, а именно: опастност от
разцепление и соморазрушение на БСДП.
Печат.

Бр.
л.л.

Н

Дата

[1997 г.]

2

ХИ

В

Н

586.

Заглавие

А

№ по
ред
585.

Писмо от Е. Василева до П. Дертлиев.
Срещу опитите на Комитов и Бенчев да
разединят партията, за необходимостта да
се каже истината пред великотърновци, за
опасността от оттеглянето на много
оскърбени и кадърни хора от политическия
живот.
Ръкопис.
Изложение от П. Паскалев, председател на
общинското ръководство на БСДП в
Търново до П. Дертлиев относно
конфликта, възникнал в КС на СДС в града.
Машинопис.

29.септ.1990 г;
В. Търново.
3

АУ
ЧЕ

Н

587.

АР

Велико Търново.

Н

588.

Русе, Плевен, Пловдив.
589.

Писмо от членове на БСДП – г. Пловидв до
П. Дертлиев.
Уведомяват
го
за
състоянието
на
пловдивската организация на БСДП и
опитите за нейното разцепление.
Машинопис.

24.окт.1990 г;
В. Търново

4

27.ноем.1990 г;
Пловдив
2
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Дата

Молба от андрей Желев, член на Иб на 16.март.1995 г.
БСДП – г. Плевен до П. Дертлиев и К. Боев.
да бъде открит в архива на БСДП оригинала
на протокола от избора за членове на НК на
БСДП за 39 – я конгрес, за да се сложи край
на обвиненията във фалшифициране и
некомпетентност срещу него, да се
прекратят опитите за раздори и създаване
на фракции в партията.
Ръкопис.
Писмо от Ст. Гунчев до ИБ на БСДП във
1998 г.
връзка с взети противоуставни решения от
общо събрание на русенската организация
на БСДП за участие в нелигитимен конгрес.
Приложение: подписка от членове на
местната организация на БСДП в Русе и
протоколи от заседания на МО на БСДП в
Русе.
Ръкопис.
VI. Вестник „Свободен народ“.
без.дата.
Статут на вестник „Свободен народ“.
Машинопис.
Писмо на П. Дертлиев и Р. Крумов до Ст.
14.ян.1990 г;
Михайлов (заместник председател на МС).
София.
За възобновяването на вестник „Свободен
народ“ и трудностите по издаването му от
политически и технически характер.
Машинопис.
Писмо на Ст. Златев до Офелия Караколева 9.февр.1990 г;
и П. Дертлиев. Срещу високомерното
София
отношение на О. Караколева към него в
качеството и на директор на в. „Свободен
народ“ и срещу нейния негативизъм към
целите и задачите на партийния орган.
Машинопис.
Творческо обединение „Българска книга“ до 19.апр.1990 г;
П. Дертлиев. Дават съгласието си вестник
София.
„Свободен народ“ да стане всекидневник
като използват авансово хартия от др.
вестници.
Машинопис.
Докладна записка от Любомир Кольовски,
23.апр.1990 г.
заместник главен редактор на в. „Свободен
народ“ до ИС на БСДП с копие до П.
Дертлиев. Относно положението в
редакцията на вестника и някои изказани
оценки и сритики за работата в редакцията.
Машинопис.

Бр.
л.л.

Забележка

5

9

2

1

АУ
ЧЕ

594.

Н

АР

593.

ХИ

592.

В

Н

А

БА

591.

Заглавие

Н

№ по
ред
590.

Н

595.

596.

4

2

7

липсва
страница.
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4

7.авг.1991 г.

Н

2

ХИ

1993 г.

4

[1991 г.]
1

Предложение за щатно разсписание на в.
„Свободен народ“.
Машинопис.

АУ
ЧЕ

601.

Н

АР

600.

дек.1990 г.

Бр.
л.л.

БА

Писмо от Н.Л. до П. Дертлиев в качеството
му на директор на в „Свободен народ“ и до
ИС на БСДП.
Съветва го да отмени наказанието на
заместник главен редактор Любомир
Кольовски, тъй като подобно решение е
атакуемо от правна гледна точка и е
нежелателно с оглед престижа на вестника.
Машинопис.
Паметна бележка от Милка Славова и
Мария Стоилова, журналистки от в.
„Свободен народ“ до Ст. Нешен, член на ИБ
на БСДП.
Смятат за недопустимо намесата на
дежурните редактори в техенрепортаж като
действие, нанасящо вреда на вестника и
създаващо напрежение в работата.
Машинопис.
„Инфо фокс“. Актуална информация и
политика. Бр. 77 и 112.
Бюлетин на БСДП.
Печат
В. Вълков.
„Болеста е злокачествена. Или още един
щрих към случая
„Свободен народ“.
Статия, публикувана във вестник
„Подкрепа“
Печат.

В

599.

Дата

А

598.

Заглавие

Н

№ по
ред
597.

Н

602.

603.

604.

Съобщение от Теодор Дечев, главен
редактор на в. „Свободен народ“, че от
1.03.1997 г. вестникът ще излиза като
двуседмичник и информация за абонамента.
Машинопис.
Валентин Панайотов
Оферта до Кр. Петков за издаване на
вестник „Свободен народ“.
Факс.
Катя Владимирова, член и редактор на в.
„Свободен народ“.
Концепция за по – нататъшно развитие на
вестника.
Машинопис.

1994 г.
4
1.февр.1997 г.

1

9.юни.1998 г.
2
без.дата.
3

Забележка
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Заглавие

Дата
1990 г.

VII. Съпътстващи организации,
фондации и движения.
VII.1 - Младежки организации
Документи за стачката на студентите през
ноември – декември 1990 г; изявление,
декларации, предложения, обръщения и др;
подкрепени и от част от преподавателския
състав.
Машинопис.

606.

Декларация от Секретарите на НКС на
ССДМ срещу демагогското поведение на
БКП – БСП и компрометирането на идеите
на социалдемокрацията.
Машинопис.
Сашка Малкова
„ССДМ – партия по възрастов признак?
въпросът за двойното членство и
младежкото присъствие в една партия.
Мнение.
Машинопис.

БА

[1990 г.]

1

3

ХИ

В

Н

А

[1990 г.]

Декларация на Съюза на социал –
демократическата младеж (ССДМ) по повод
някои изявления и позиции, взети от
външния министър на Република България
Ст. Ганев във връзка с отношенията ни с
Република Македония.

8.май.1992 г.
1

Н

АР

608.

Люба Деветакова
Становище по проблемите на младежката
политика.
Компютърна разпечатка.

610.

Информация и докладна записка от
26.юли.1999 г.
Благовест Методиев, председател на СДСС
до П. Дертлиев и П. Агов относно
извършеното от Социалдем. студентски
съюз от неговото учредяване до момента и
предложение СДСС да се включи в плана на
Съвета на Европа за европейска мобилност
на студенти и аспиратори.
Приложение: програма „Еразмус“ за
сътрудничество в образованието.
„По въпроса за ССДМ“.
без.дата.
Анализ от н.а.
Машинопис.

Н

АУ
ЧЕ

609.

611.

Забележка

12

605.

607.

Бр.
л.л.

Н

№ по
ред

[1998 г.]

2

18

4

Липсва
краят.
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№ по
ред
612.

Заглавие

Дата

Обръщение на СДСС, с което съобщават за
възтановяването на социалдемократическия
студентски съюз.
Комп.разп; бълг. и англ. език.
VII.2. Идеино течение „Социал
либерализъм“.

без. дата.

Бр.
л.л.
1

12

7.дек.1990 г.

Учредителна декларация на идейно течение
„Социален Либерализъм“ в БСДП.
Машинопис и печат.

614.

Докладна записка от Васил Шопов, член на 14.дек.1990 г.
БСДП и на КС на СДС до ИС на БСДП, до
Дертлиев и Гр. Панчев.
Дава становище за същността на идейното
течение в БСДП „Социален Либерализъм“,
посочва като един от инициаторите за
създаването му Ш. Пушкаров, а за основен
идеолг д-р Огнян Минчев. Дава мнение как
да бъде ликвидирано идейното течение.
Машинопис.

3

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

Н

А

БА

Н

613.

Н

615.

Статии от пресата
неолиберализма.
Печат.

за

либерализма и

Забележка

1991 г.
4

Има
бележки на
П.
Дертлиев
върху
декларация
та
изпратена
до него от
председате
ля на
идейно
течение
„Социален
Либерализъ
м“ Ив.
Пушкаров.
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Отворено писмо от председателя на клуб
„Социалдемократически алианс“ Г. Бакалов
и от „Идейно обединение АДП в БСДП до
НК на БСДП и НК на СДП.
Призив за обединение на
социалдемокрацията в предизборен съюз
срещу БСП съгласно политическата
декларация на АДП.
Машинопис.

617.

Антон Антонов, водач на АДП в БСДП.
„Размисли след еднопосочно очаквано
интервю“.
Приложене: бележка от вестник
„Демокрация“, „Инакомислещите в БСДП
са прогонени от ИБ“.
Печат.
К. Калчев
„Идейно обединение алтернатива за
прагматично действие при БСДП“.
На базата на полит. анализ за ситуацията в
страната, призовава за формиране на
обединен предизборен съюз от всички
антикомунистически партии и движения с
първа стъпка създаване на „Консултативни
съвети“ по места за обединяване силите на
социалдемократите и крайна цел –
създаване на масова обединена
социалдемократическа пратия.
Машинопис и комп. разп.

5.март.1992 г.

1

1992 г.

2

ХИ

[1993 г.]
6

АУ
ЧЕ

Н

АР

618.

В

Н

616.

Бр.
л.л.

БА

VII.3. Идейно обединение „Алтернатива
за прагматично действие при БСДП
(АДП в БСДП)

Дата

Н

Заглавие

А

№ по
ред

Н

VII.4. Клубове.
„Инициатива“ към БСДП

619.

620.

Учредителен протокол на клуб
„Инициатива“ към БСДП: вътрешен
правилник за структурата и дейността на
клуба. Машинопис.
Предложение на клуб „Инициатива“ до
председателството на СДС и БСДП, да
бъдат назначени на ръководни места в
средствата за масова информация достойни
кандидатури с принадлежност към СДС.
Машинопис

28.ян.1990 г.
5

4.февр.1990 г.

1

Забележка
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622.

Заглавие

Дата

Бележки за събрание на клуб „Инициатива“
– среща с Петър Дертлиев.
Ръкопис.
Заявление на клуб 4Инициатива – София“.
Колективно замразяват членството си в
БСДП.
Машинопис.

12.февр.1990 г.

„Клуб на 100 те.”

1
юни.1991 г.
3
20-25 юли.
2000 г.

Обръщение на инициативен комитет за
формипане на „Клуб на 100-те „ (от името
на П. Дертлиев) към гражданските
структури и политическите партии за
участие в дискусии по политически и
управленски проекти на отделни партии и
движения.
Компютърна разпечатка.
Бележки от Николай Слатински за първото
заседание на „Клуб 100“.
юли.2000 г.
Ръкопис.
„Клуб на 100-те“
[юли. 2000 г.]
(Идеи и аргументи)
Форумът се характеризира като механизъм
за отстояване на алтернативни идеи и е
добра възможност за диалог между
парламентарни и непарламентарни партии и
граждански движения. Комп. разп.
Писмо от Йордан Маринов до П. Дертлиев.
[2000 г.];
Поздравява го като инициатор за
Свищов
основаването на „Клуба на 100-те“ с
надеждата, че от него трябва да започне
истинското възраждане на демокрацията в
България и предлага помоща си.
Машинопис.
28.апр.1991 г.
„Програмна инициатива“ , „Кръстю
Пастухов“ , дискусионен клуб
„Алтернативи“.

3

Н

В

АУ
ЧЕ

Н

626.

ХИ

625.

627.

1

2

АР

624.

Н

А

БА

623.

Бр.
л.л.

Н

№ по
ред
621.

Декларация на клуб „Програмна
алтернатива“ при БСДП.
Машинопис.

1

1

Забележка
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21.юни.1991 г.

Отзиви в пресата за клуб „Кр. Пастухов“ –
„Демокрация“ и „Труд“.

юли.1991 г.

Забележка

1

4.юли.1991 г.

Н

1

Информация, изготвена от клуб „Програмна 8.септ.1997 г.
алтернатива за Асен Йорданов Агов и
неговото семейство за назначаването му на
работа в БТ.
Машинопис.
Декларация за учредяването на „Софийски
30.юли.1998 г.
клуб“ като място за взимане на
алтернативни решения и становища по
проблеми на политиката, икономиката и
културата.
Компютърна разпечатка.
Правилник на дискусионния клуб
без. дата.
„Алтернатива“ , изготвен от Хр. Вълков.
Компютърна разпечатка.
VII.5 Фондации.
6.авг.1990 г.
„Янко Сакъзов”

2

1

2

АУ
ЧЕ

633.

Н

АР

632.

ХИ

В

631.

Призив от местни организации на БСДП в
София и страната и клуб „Кръстьо
Пастухов“ до всички общински
организации и членове на БСДП.
За незабавно свикване на извънреден
конгрес с цел възтановяване престижа
наБСДП и избягване разцеплението на
пратията.
Печат.
Ст. Георгиева
„Клуб „Кръстьо Пастухов“ – симпатични
млади хора или професионални сектанти?“
Статия публикувана във в. „Демокрация“.
Печат.

Бр.
л.л.

БА

630.

Дата

А

629.

Заглавие

Н

№ по
ред
628.

Н

634.

635.

17

Устав, статут, цели и дейност на фондация
„Янко Сакъзов“, учредена възоснова на
дарение от БСДП и председател Ал. Чирков
Фондация „Янко Сакъзов“ – научни
програми, международни връзки,
регионални курсове по избирателната
кампания, семинари и конференции и
издателски план на фондацията за 1991 г.
Компютърна разпечатка.

2

1991 г.
8

Сред
учредители
те е и
П.Дертлиев
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637.

Дата

Съвместно заявление на фондациите
„Фридрих Ебърт“ и „Янко Сакъзов“ от
14.ноем.1997 г
работна среща на политическите сили и
експерти от лявото политическо
пространство.
Приложение: обръщение от н.а. към
участниците в срещата.
компютърна разпечатка.
Протокол №2 от заседание на УС на
4.февр.1998 г.
фондация „Янко Сакъзов“.
Компютърна разпечатка.
Дискусионни тезиси за учредителната
без.дата.
сбирка на Национален дискусионен клуб
„Социалдемократ“
(инициатива
на
фондация „Янко Сакъзов“ – БСДП и
фондация „Славяни“.
Компютърна разпечатка.
\
май.1999 г.
„Фридрих Ебърт”

Бр.
л.л.

Забележка

4

9

6

Н

А

БА

638.

Заглавие

Н

№ по
ред
636.

В

Програми за международна конференция и
семинар на фондация „Фридрих Ебърт”:
„Ситуацията в Югоизточна – Европа и
перспективите за развитие“
Приложение: бележки на П. Дертлиев по
изказванията на някои от участниците.
Комп.разп. и рък; бълг. и нем. език.

АР

ХИ

639.

11

Н

641.

без.дата

3

1998 г.

2

Н

АУ
ЧЕ

640.

Фонд „Атанас Москов“
Договор за учредяване на сдружение – фонд
„Д-р Атанас Москов“ с цел: подпомагане
процесите по взаимно сближение и
обединение на социалдемократическите
формации в България.
Формуляр.
Компютърна разпечатка.
Удостоверение за дарение на фонд „Д-р
Атанас Москов“ подписано от
съпредседателите П. Дертлиев и Кр. Петков.
Печат.

На гърба на
формуляра
има
бележки на
П.
Дертлиев.
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№ по
ред

Заглавие

Дата
1918 г.

VIII.Чужди материали.
VIII.1 Чужди исторически документи и
спомени

Бр.
л.л.
1

Групов портрет на жени в национално
облекло.
Ксерокопие.

643.

Обвинителен акт на Оряховския областен
съд срещу членове на ученически
марксистки кръжок „Жан Жорес“ в
Оряховската гимназия, поделение на
Младежката социалистическа партия.
Машинопис; препис.
Цоню Рачев
Спомени. Условията в страната след 19 –
майския преврат, създаването на (ССМ),
посещение в Москва и запознаване с
Коларов и Димитров, политическите
условия в България след сключването на
германо-съветския пакт и влизането на
германците в България.
Приложение: 1. Обвинителен акт срещу
Ц.Рачев и Ненчо Ненчев.
2. Молба от Ц.Рачев до ЦК на БКП.
3. Молба от Д. Рачев за отказ от членсткво в
СДП.
Машинопис и ръкопис.

БА

Н

642.

30. дек. 1937 г.

Забележка
Снимката е
изпратена
от
Веселинка
Лукарова,
родом от
град
Кичево –
Македония
до Гинка
Иванова г.
Шумен
4.май.1918
г.

1938-1997 г. и
без.дата.

23

[1943 г.]

1

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

644.

В

Н

А

3

Н

645.

Декларация, подписана от Никола
Мушанов, Кръстьо Пастухов, Кимон
Георгиев, Атанас Буров, Константин
Муравиев, Петко Стайнов, Атанас Москов и
др. до министър-председателя: за
самостоятелна национална политика, която
да промени външната политика на
България.
Машинопис и ръкопис.

Има
бележка на
Дертлиев,
че
декларация
та се
намира в
книгата на
Илчо
Димитров
за буржоаз.
опозиция в
България.
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21.ян.1945 г.

Изложение от Никола Павлов Колев бивш
член на ЦК до ЦК на БКП.
Спомени за процеса от 1942 г. срещу Антон
Иванов, Трайчо Костов, Никола Вапцаров,
Антон Попов, Георги Минчев, Мл. Исаев, и
др: събира писмени обяснения от
арестуваните по поставени от партията
въпроси; следва плевенския затвор,
бягството му с Тр. Костов, участието му в
9то септемврийското въстание и
изграждането на легалния апарат на ЦК;
арестуването му пре 1949 г. с подробни
описания на разпитите и физическите
изтезания, по-нататъшното му участие в
разгрома на т.н. „заговорнически център“ :
Тр. Костов, Антон Югов, Георги Чанков,
Добри Терпешев, Петко Кунин и др.
Машинопис.

1951 г.

1

23.юни.1946 г.

Н

5

10.02.1947 г.

15

26.дек.1947 г. –
3.апр.1948 г.

2

Н

АР

АУ
ЧЕ

Н

650.

ХИ

В

649.

Бележка: [Тр. Костов до Г. Димитров]. За
изгонването от ЦК на Кр. И Ив. Пастухови,
Москов и др. социалисти, с което кризата в
Оф свършва.
Ръкопис.
Декларация на Кръстьо Пастухов, връчена
на съда в заседанието на 22.юни.1946 г.
Отношение към войската, към националния
идеал, републиката, към съветския съюз,
партизаните, комунистите и фашистите.
Публикувано във вестник „Свободен
народ“.
Циклопис.
Договор за мир с България, подписан в
Париж от държавите – победителки във II
св. в. от една страна, и бившите съюзници
на Германия в Европа.
Печат, бълг. Език, ксерокопие.
Постановление от Хасковския адвокатски
съвет за отнемане адвокатските права на
Иван Петров Запрянов.
Приложение: разписка от Ив. Запрянов,
удостоверява, че е получил решението.
Машинопис.

Бр.
л.л.

БА

648.

Дата

А

647.

Заглавие

Н

№ по
ред
646.

8

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 110 / 158

654.

655.

10.окт.1953 г.
Плевен

Разговор с Перо Шанданов, член на ВМРО,
записан от неуст. лице.
Спомени за „най-срамните страници“ от
революционната история на Македония –
убийствата на Тодор Александров, Петър
Чаулев, и Александър Протогеров. (1924 –
1929 г) и за политиката на Иван Михайлов
след избора му за член ЦК на ВМРО.
Машинопис.
Стихове от Н.Л., вдъхновени от промените
през 1989 г.
Машинопис.
Георги Масларски
Сценарии за филм за политиката на
Шведската социалдемократическа партия.
Машинопис.
„Как е бил вербуван в КГБ Вълко
Червенков“.
Разказва: Й. Школагерски.

[1964 – 1968 г.]

3

А

БА

Н

4

[1989 г.]

Н

Асен Сп. Рашев
„Наредба закон за народен съд – гавра с
Темида”
Спомени за живота и смъртта на Спас
Николов Рашев, убит от народния съд на
14.февруари.1945 г.
Машинопис.

Бр.
л.л.

6

[1990 г.]
15
25.08.1994 г.
1
[1995 г.]

3

септ.1998 г. –
авг.1991 г.

22

АУ
ЧЕ

Н

656.

Писмо на Ангел Иванов Дяков,
политически затворник в Плевенския
затвор, до неговите родители. Пред
несъществуващата дилема свобода или
затвор, избира „чист, безукорен, изпълнен с
чест и достойнство живот.
Машинопис, препис.

В

653.

Дата

ХИ

652.

Заглавие

АР

№ по
ред
651.

Н

657.

658.

1. Юбилеен вестник посветен на 95 г. от
раждането на д-р Атанас Москов
(„Дунавска зора”-Видин).
2. Интервюта с Ат. Москов публ. Във
вестници „Отеч. Вестник“ и „Земя“.
Печат.
Справка за работата на VI-я състав на
народния съд в София – 1945 г.
Приложение: списък на имената на
осъдените от мародния съд лица по наредба
– закон за съдене виновниците за въвличане
на България в II св. в. (ДВ, бр. 219 от Сокт.
1944 г.) и постановените конфискации в
полза на държавата (ДВ, бр. 117 от 1945 г.)
Машинопис и печат.

Без.дата.
7

Забележка
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Спомени от Н.Л. за избора на Георги Попов
за министър на социалната политика в
кабинетите на К. Георгиев и Г. Димитров –
цитира случки от живота му като министър
(1945 – 1946 г.); спомени за среща между
представители на ССМ и РМС за общи
действия срещу настъпващия фашизъм.
(1942 г.)
Машинопис.

Д-р Атанас Москов
„Въпроси на войната и на мира“.
Брошура, Печат, Копие.
Димо Казасов
28.авг.1974 г.
Критика за романа „Огнено лято“ от Камен
София.
Калчев.
Машинопис.
Блага Димитрова и Йордан Василев
23.ноем.1975 г.
„Исторически поглед и страсти на
съвременници“
Отговор на анонимна статия в „Литературен
фронт“ от 16.X.1975 г. (предполага се на
Пант. Зарев) по повод двутомника за
Багряна, представящ факти от жизненото
поведение и творческия път на поетесата и
нейното обкръжение.
Машинопис.

8

2

5

Н

АУ
ЧЕ

Н

663.

1940 г.

ХИ

662.

4

АР

661.

Без.дата.

В

VIII.2.Политически анализи, статии

Без.дата.

БА

Спомени от [М.Гигов] за ареста му в
пернишката милиция през 1945 г.
Машинопис.

Бр.
л.л.
3

Н

Дата

А

660.

Заглавие

Н

№ по
ред
659.

664.

Блага Димитрова
„Недостойно боравене с достойното слово“.
Отговор на клеветническа статия в
„Литературен фронт“ за нейното участие в
опитите на много български интелектуалци
да спасят живота на гладуващия поет Петър
Манолов.
Машинопис.

9.февр.1989 г.

3

Забележка
Споменава
т се
имената на
Григор
Чешмеджи
ев, Евгени
Каменов и
др.
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27.май.1990 г.
Бургас.

7

12

Н

Записка на капитан Иван Вулов относно
някои аспекти на предизборната агитация.
Разглежда проблемите на морския живот,
пристанище Бургас, риболова и
корабостроенето, свързани с бургаските
избиратели.
Машинопис.
Петър Курумбашев
„България над всичко или…“
Статия.
Машинопис.

Забележка

6

4.авг.1990 г.

1

Хр. Владимиров
„Ще изчезне ли страха? Справка
продължаваща 45 г.”
Статия.
Компютърна разпечатка.

13.ноем.1990 г.
1
1990 г.
2

АУ
ЧЕ

Н

670.

Анализ на политическата ситуация от н.а.
Машинопис.

АР

669.

ХИ

В

668.

„Паразитът не може да просъществува
1.апр.1989 г.
Югославия – пример за залеза на
комунизма“.
Преводна статия от вестник „Зюд – дойче
цайнтунг“ от н.а.
Машинопис.
Материали от чуждия печат за събитията в
февр – ноем
България през 90та година. („Time“, „The
1990 г.
economist“ , „Monde“ и др.)
Машинопис.

Бр.
л.л.

БА

667.

Дата

А

666.

Заглавие

Н

№ по
ред
665.

Н

671.

672.

673.

674.

Панайот Панайотов
„Политическите промени в България”
Брошура, Печат.
„Въпроси на българската външна политика”
Статия.
Машинопис.
„Ситуация 1 – юни 1990 г.”
Предизборен политически анализ (от
независима група за анализи).
Платежен баланс и валутни задължения.
Анализ.
Печат

„Проблеми на профсъюзната политика в
България – 1990 г.”
Изследване от н.а.
Разпечатка.

1990 г. и
без.дата.

15

1990 г.

12

[1990 г.]

12

[1990 г.]

Има
бележки от
П.Дертлиев
.

23

Има
бележки на
П.
Дертлиев
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Дата

Тони Дойчинов
„Янко Сакъзов за обединение на
българската нация. 1903 – 1913 г.”
Статия
Машинопис.

дек/ян. 1991 г.

Бр.
л.л.
35

Драгослав Братски
„Писмо от провинцията”
Чрез въпроси към СДС – депутати и
ръководители на КС на СДС изразява
схващането си по – сегашното положение
на политическата сцена.
Машинопис.

26.март.1991 г.
б.м.

Н

3

Статии на Руен Крумов от периодичен
печат: „Стоте дни“, „Когато се вербуваха
антени“, „Окончателният развот“, „Какво
става в Екогласност“, публикувани във
вестници „Единство“, „Отечествен вестник“
и „Вечерни новини“.

678.

Румен Методиев
„Посттоталитарна еквилибристика или опит
да бъде подведен парламентът“.
Сравнителен – анализ на законопроектите
за актуализиране на държавния бюджет.
Компютърна разпечатка.

3-18.юни.
1991 г.

4

ХИ

АР

4.юли.1991 г.
8

Теодор Дечев
Анализ на съдържанието и насочеността на
вестник „Европа“ (месечно издание на „Път
към Европа“ – идейно движение в БСП).
Машинопис.

20.ноем.1991 г.

„Към ново българско Възраждане или
политическата динамика на
демократизацията“.
Социологически анализ на Историята за
политологични изследвания към БАН.
Приложение: писмо на Н. Бехар до П.
Дертлиев. Уведомява го, че му изпраща
първото в страната изследване на събитията
и промените за периода ноем.1989 г. до
дек.1990 г.
Машинопис и печат.

1991 г.

„Избори – 1991 г. Какво ще правим в света
без комунисти“.
Анализ от неустановен автор
Машинопис.

1991 г.

4

АУ
ЧЕ

Н

679.

В

Н

677.

БА

676.

Заглавие

А

№ по
ред
675.

Н

680.

681.

101

8

Забележка
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[1991 г.]

Цанко Цанков
„Как БСП ще открадне изборите?”
Обръщение.
Машинопис.
Петър Коев
1. „Неотложни действия в
икономиката“ Мерки за нормално
функциониране на икономиката
според програмата на БСДП.
2. „Наследство без право на отказ”
Статия.
Машинопис.
Янаки Стоилов
Информация (анализ) по политическата и
социалната обстановка в страната след
приемането законите за земята и за
реституцията, направена за заседание на
ИБ.
Машинопс.
Информация от н.л. за историята на
популярните банки и необходимостта от
възстановяването им.
Машинопис.
И. Величков
„България и балканските страни“.
Статия.
Ръкопис и машинопис.
Апел към Народното събрание,
политическите сили и държавните
институции, отправен от участниците в
Националната дискусия по проблемите на
приватизацията в Република България.
Приложение: статия от вестник „Пари“,
отразяваща работата на участниците в
дискусията, между които е и П. Дертлиев.

[1991 г.]

6

[1991 г.]

Н

3

1

[1991 г.] и
без.дата.

11

26.февр.1992 г.

7

АР

АУ
ЧЕ

Н

686.

ХИ

В

685.

Едвин Сугарев
Предизборна оценка на ситуацията в
парламента и страната: привежда аргументи
в полза на скромно провеждане на
парламентарни избори, което е жизнено
важно за СДС.
Машинопис.
Веселин Петканчин
„Защо избори сега…?”
Съображение в подкрепа на скорошни
парламентарни избори.
Машинопис.

Бр.
л.л.

БА

684.

Дата

А

683.

Заглавие

Н

№ по
ред
682.

687.

Н

688.

689.

1.окт.1993 г.
1
16.февр.1994 г.
9

25.апр.1994 г.

2

Забележка
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692.

Константи Косев
22.септ.1994 г.
„Социалистическия идеал между утопията и
реалността“.
Историческа ретроспекция.
Машинопис.
Информация за партийния политически
[1994 г.]
живот в страната и за проблемите на
външната политика: сигурност, търговия,
външен дълг и др.
Компютърна разпечатка; англ. език.
Чавдар Кюранов
27.дек.1995 г.
„Лявото пространство в България”
Политически – анализ (Статия).
Компютърна разпечатка.
Димитрина Петрова
1995 г.
„Димитър Гичев (1893 – 1964) Политик и
държавник“.
Брошура
Печат.
Проф.д-р. Нора Ананиева
1995 г.
„Парламентът като основна институция на
прехода
и
консолидирането
на
демокрацията“.
Анализ.
Машинопис.
Георги Близнашки
1995 г.
„Взаимоотношенията между Народното
събрание и останалите политически
институции на Републиката“.
Брошура.
Уилям Блум
[1995 г.]
„СДС и парите на чичо Сам“.
Статия в адаптиран вид от новото
преработено издание на книгата на У. Блум:
„U.S. global interrnation since World War 2”
Компютърна разпечатка.
„Европейският социализъм и социална
28.февр.1996 г.
Европа са стратегическа алтернатива за
КНСБ.
Изложение от н.а.
Машинопис.
Юбилеен вестник: „75 години училище
„Иван Вазов”“.
Май.1996 г.
Печат.

Бр.
л.л.
10

16

13

24

АР

АУ
ЧЕ

696.

Н

697.

698.

699.

11

Н

695.

11

ХИ

В

694.

Н

А

693.

Дата

Н

691.

Заглавие

БА

№ по
ред
690.

„Щрихи от живота на Петър Стоянов”
Публикувано във вестник „Дума“.
Печат.

11

8

2

7.окт.1996 г.
2

Забележка

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 116 / 158

10.дек.1996 г.

Забележка

4

19.авг.1997 г.
14

[1997 г.]

4

Има
бележки от
Дертлиев

ян-февр.1998 г
9

10май – 25ноем
1998 г.

10

АУ
ЧЕ

705.

Н

АР

704.

ХИ

В

Н

703.

Димитър Димитров
„Споделени настроения и мнения“.
Предложения за спиране разрухата в
България, стабилизиране на стопанския и
обществен живот и ролята на единната
опозиция в управлението на страната.
Машинопис.
Димитър Вълчев
„Проблеми на социалдемократическата
идея“. Част Iва.
Изследване.
Машинопис.
Добромир Рачев
„Защо клуб „Българска социалдемокрация”?
Анализ.
Компютърна разпечатка.
Статии за вестник „Капитал“ от:
1. Галя Тодорова: „Списъкът потвърди
и подреди известните кредитни
пирати“.
2. Лилия Филева: „Sic transit gloria
„Multi“.
Компютърна разпечатка.
Христо Костадинов, Христо Гущеров
1. „доброжелателен дебат. Човека и
общественото развитие“.
2. „СДС на девет години“.
Статии
Машинопис и комп. разп.
Ал. Вражалски (Обединение за социална
алтернатива – ОСА)
„Безработицата и бедността в България“.
Статия
Компютърна разпечатка.
Виолета Михайлова Македонска
Автореферат на дисертация за получаване
научна степен к.и.н : Повишаване на
икономическата ефективност на товарните
автомобилни превози.
Печат.
Димитър Цеков
„БСДП като обществено – политически
феномен от 1989 г. до днес.
Дипломна работа.
Компютърна разпечатка.

Бр.
л.л.

Н

702.

Дата

БА

701.

Заглавие

А

№ по
ред
700.

Н

706.

707.

25.окт.1998 г.
3

1998 г.
14

1998 г.
23

С
посвещени
е на П.
Дертлиев.
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24.апр.1999 г.
4

Н

Иван Янакиев
„Ще заработи ли най-сетне законът за
допитване до народа”
Становище.
Факс.
„Политически и икономически нагласи в
обществото“.
Социално, политическо и маркетингово
проучване на „Сова 5“, във връзка с
местните избори през октомври 1999 г.
Компютърна разпечатка.
„Политическата ситуация в Русия“.
Информация на Руската обединена социал –
демокрация.
Английски език, комп. разп.
„Кой кой е в новия кабинет”
Сведения за членовете на кабинета
„Костов“.
Компютърна разпечатка от „Интернет“ на
вестник „Монитор“.
Димитър Стайков
„Москови вече си имат министър и
режисьор“.
Статия, посветена на родословието на
Атанас Москов, публикувана във вестник
„24 часа“.
Печат.
Румен Методиев
„Кой опрости сталинските престъпления?
Как доц. Г. Панев вулгаризира идеята на
депутатите от БСДП в 7-то ВНС за
неприлагане давност спрямо сталинистите.
Статия.
Компютърна разпечатка.
Руен Крумов
„Какво е днес социалистическият
интернационал“.
Историческа справка
Машинопис.

[1998 г.]

Септ.1999 г.

87

Ноем.1999 г.
1

21.дек.1999 г.

АУ
ЧЕ

Н

714.

715.

6

29.ян.2000 г.

Н

713.

АР

712.

ХИ

В

711.

„Съдбоносна година“ [А crucial year]
Историческа ретроспекция от н.л. на
политическите събития в България от 1997 г
до срещата в Лесидрен и препоръки за
бъдещи действия на социал –
демократическите сили.
Английски език, комп. разп.

Бр.
л.л.
2

БА

710.

Дата

А

709.

Заглавие

Н

№ по
ред
708.

1

22.юни.2000
3

Без.дата.

10

Забележка
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719.

Дата

Бр.
л.л.

Без.дата.

18

дата.дата

А

БА

Н

2

Н

Без.дата

Веселин Янчев
1. „Политическата филисофия на Янко
Сакъзов“. Статия
2. Поява на българската социал –
демокрация. Исторически преглед.
Машинопис и комп.разп.
Васил Шопов
„Г-н прокурор – работа за Вас.
Невероятната кариера на един касиер“.
Статия за вестник „Демокрация“.
Машинопис.
Емилия Друмева
„Парламентарни процеси в Република
България – основни принципи и текуща
практика“.
Изложение.
Компютърна разпечатка.

3

Без.дата
3

Без.дата
17

АУ
ЧЕ

Н

720.

Константин Денчев
„Защо избрах БСДП?”
Статия.
Компютърна разпечатка.
Д-р Б. Потев
„Търсим….Приемник”
Част от статия: за родовете Москови и
Пастухови.
Ръкопис

В

718.

Проф. Спас Райкин
”Политическия проблем пред българската
общественост“.
Критични бележки за книгата на Чарлз
Мозер „Димитров от България –
политическа биография и изследване на
политическите възгледи и дейност на Г.М.
Димитров.
Машинопис.
Никола Тасков
„Паричната реформа като елемент на
антиинфлационна програма за преминаване
към пазарна икономика“.
Анализ.
Машинопис.

ХИ

717.

Заглавие

АР

№ по
ред
716.

721.

Н

722.

723.

Хр. Ботев Томов
„За новия световен ред”
Коментар.
Машинопис.

Без.дата
5

Без.дата
16

Без.дата

5
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Висенте Урибе
„Демократическият социализъм – истина
или фикция?“.
Статия.
Машинопис.
Михаел Даудерщед
Политическа информация за Източна
Европа.
Скептичност в централна и източна Европа:
трудности и опасения при
присъединяването към Европейския съюз.
Компютърна съюз.
Огнян Пишев
„Проблеми на заетостта в условията на
пазарната реформа“.
Концепция.
Компютърна разпечатка.

Без.дата

Бр.
л.л.
5

Без.дата.

Без.дата

19

Н

726.

Дата

БА

725.

Заглавие

А

№ по
ред
724.

Без.дата

Георги Карасимеонов
„Социалдемокрацията – голямата загадка на
посткомунизма“.
Анализ
Компютърна разпечатка.

728.

Михаил Топалов
Откъс от записките „Мъдрецът, който
гледаше бъдещето“. За срещата му с
Константин Бозвелиев, ветеран на социал –
демократическата партия.
Машинопис.

Без.дата

б.а.
„За по-правилно стопанисване и по –
ефективно използване на земята“.
Анализ.
Машинопис.
б.а.
„Неотложни действия в икономиката“.
Препоръки за бързи стабилизационни мерки
за оземвяване и стабилизиране на
икономиката.
Машинопис.
„Социалната демокрация – вечна и млада“.
Статия от н.а.
Машинопис
б.а.
„Оценка на тоталитарния режим и неговите
поражения върху българското общество“.
Машинопис.

Без.дата.

10

2

АУ
ЧЕ

729.

Н

АР

ХИ

В

Н

727.

1

Н

730.

731.

732.

5

Без.дата.
7

Без.дата
6
Без.дата.
2
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№ по
ред
733.

Заглавие

Дата

„Съвременна социалдемокрация”
Статия: превод от чуждия печат.
Машинопис.

Без.дата.

Н
БА

Н

В

АУ
ЧЕ

Н

738.

739.

Нисан Орен
„Един модел за реформа, представен пред
БАН“.
Доклад
Машинопис.

3

А

8-10.ноем.
1989 г.

5.февр.1990 г.

С
посвещени
е на П.
Дертлиев.

2

7.февр.1990 г.
5

Н

737.

4

Александър Чирков
Слово, произнесено на кръгла маса с призив
за създаване на временно служебно
правителство от технократи и специалисти,
независимо от тяхната партийна
принадлежност.
Компютърна разпечатка.
Симеон Георгиев
Изказване на „кръгла маса“ с искане да се
публикуват пълни данни за търговския и
платежен баланс на страната.
Машинопис.
Изказване от н.л. по – въпроси за
образованието.
Изброява признаците на кризата в
образователната система и прави
предложения за подобряването й.
Машинопис.

ХИ

736.

АР

735.

Блага Димитрова
Реч пред I-ия конгрес на българските
писатели, станал повод за нападки срещу
нея.
Приложение: обръщение на Блага
Димитрова към Константин Кюлюмов: на
неговите нападки отговаря със
стихотворението „Достойно ест“.
Николай Тодоров
„Балканите и процесът на изграждането на
европейския дом“.
Доклад, изнесен на кръгла маса,
организирана от исст.
Печат.

Забележка

9.март – 5.апр.
1989 г.

VIII.3. Доклади, изказвания и слова.
734.

Бр.
л.л.
12

12.март.1990 г.

2

2.май.1990 г.

15

Липсват
първите
страници.
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743.

17.дек.1990 г.

3

15.юни.1991 г.

1

25.септ.1991 г.

3

[1991 г.]

6

ХИ

Правата на човека в България през 1992 г.
Доклад, внесен в Комитета по
международни отношения на сената на
САЩ от Държавния департамент.
Печат.
Румен Георгиев
Встъпително слово за дискусията
„Социалдемокрацията и капитализма“.
Компютърна разпечатка.

[1992 г.]

10

22.ноем.1995 г.

4

27.февр.1996 г.

36

Има
бележки за
разговори с
Дертлиев.

АУ
ЧЕ

746.

Н

АР

745.

Забележка

Н

15.септ.1990 г.

В

744.

Стенограма от национално съвещание по
проблемите икономическата криза на
страната и преход към пазарно стопанство.
Изказвания на: П. Михайлова, Ал. Пейчев,
Б. Божинов, Н. Иванов, Б. Славенков, Хр.
Бонев, Р. Радев, К. Радев, Б. Борисов,
Митрополит Кирил, Н. Близнаков, Св.
Ставрев и др.
Машинопис.
Петър Берон
Изказване във връзка с изявленията на К.
Тренчев и Ж. Желев след публикуването на
досието му.
Машинопис.
Интервю с Ал. Джеров, публикувано във
вестник „Диалог“, брой №20.
Изказване на Ахмед Доган на предизборно
събрание в Русе.
Стенограма.
Интервюта с Хайнц Фишер и канцлера на
Австрия, проведени от н.л.
Машинопис.

Бр.
л.л.
97

БА

742.

Дата

А

741.

Заглавие

Н

№ по
ред
740.

Н

747.

Кръстьо Петков
„Соцмонетаризмът: възход и падение“.
Доклад, представен на дискусия,
организирана от ГОР: „Българската левица
в условията на глобални промени“.
Компютърна разпечатка.

Има
бележки на
П.
Дертлиев
на
последната
страница.
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Апр.1998 г.

Юни1998 г.

16

Н

Мирослав Попов
„Политическото сътрудничество и
коалиционната политика на БСП и на
демократичната левица пред нови
предизвикателства“.
Доклад, изнесен на заседание на ВС на БСП
(23.март.1998 г) и публикуван в
„Информационен бюлетин“ – ВС – БСП,
апр.1998 г.
Печат.
Александър Томов
„Новата левица и целия свят: опитът на
българския преход“.
Доклад, английски език, четен на
симпозиум в Берлин.
Машинопис.
М. Пиоре (Michael Piore)
Доклад за ролята на държавната политика
във водещото технологично развитие в
съвременното индустриално общество,
изнесен на международен симпозиум в
Берлин.
Кмп. разп; английски език.
Георги Бакалов
Изказване на среща в Ксилифор.
Машинопис.
„Опозицията ще спечели в един от трите
най – големи града“.
Интервю с проф. Кръстьо Петков,
публикувано във вестник „Пари“.
Печат.
Николай Камов
Предизборна план – програма (обещание) за
действие, ако бъде избран за кмет на София.
Машинопис.
Изказани мисли на западни политици за
опозицията в България.
Печат.

Бр.
л.л.
8

8.юни.1998 г.
8

18.юли.1998 г.

2

28.юли.1999 г.

1

[1999 г.]

2

Без.дата.

1

АУ
ЧЕ

Н

752.

АР

751.

ХИ

В

Н

750.

Дата

БА

749.

Заглавие

А

№ по
ред
748.

753.

Н

754.
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Заглавие

Дата

29.май.1990 г.

6

АР

12.юли.1990 г.
7

АУ
ЧЕ

Н

757.

ХИ

В

Н

756.

Отворено писмо от група на новоучредения
Съюз на запасните офицери в България до
Станко Тодоров, председател на Народното
събрание.
Предлагат да се възстановят всички права
на мюсюлманското население, но по
въпроса за имената нито ЧК на БКП нито
Парламента следва да решат окончателно
въпроса без референдум.
Машинопис.
Обръщение от инициативен комитет на
„Военен съюз“, организация на безпартийни
офицери и старшини от БНА към редакции
на вестници и агенции.
Предлагат създаване на организация на
безпартийните – „Военен съюз“ с принципи,
задачи и структура, провеждане на военна
реформа, създаване на комисия и съвет за
национална сигурност, деполитизация на
армията и пр.
Машинопис.
Справка относно депутатите – мюсюлмани
в парламента на Гърция и депутатите от
кюрдски произход в турския парламент,
изготвена от Министерството на външните
работи.
Приложение: писмо от МВР до П. Дертлиев
с което му изпращат справката.
Машинопис.
Паметни бележки за срещите на Стефан
Стайков, първи зам. министър на външните
работи и Еньо Савов, зам. министър, с
югославския посланик у нас Миленко
Стефанович във връзка с инициативата на
обществения комитет за честване
годишнината от Илинденско –
Преображенското въстание.
Приложение: писмо от Мин. На външните
работи до П. Дертлиев, с което му изпращат
бележките.
Машинопис.

2

Н

755.

3.ян.1990 г.
София.

БА

VIII.4.Материали за националния въпрос
и националната сигурност.

Бр.
л.л.

А

№ по
ред

Н

758.

28-30.юли.
1990 г.

11

Забележка
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Предложение от „Военния съюз“ с (кадрови
и безпартийни запасни военнослужещи) до
Димитър Попов, Министър председател на
Р. България. Интересите на националната
сигурност изискват особено внимание към
проблемите в армията, за чието решаване
предлагат за министър на НО Богдан
Атанасов от БСДП, ускорено
демократизиране в армията, да се спре
уволнението на офицерите и провеждане на
военна реформа.
Приложение: предложение до ВНС да спре
решение на Държавния и Министерския
съвет на Р. България за намаляване
въоражените сили и военната техника на
страната.
Машинопис.
„Международноправни аспекти на
отношенията между България и Турция във
връзка с населението“.
Заключителен анализ на колективно научно
изследване, организирано от БАН.
Приложение: писмо от Академичен форум
за национална политика да Ж.Желев, Д.
Попов, В. Вълков и др, с което изпращат
анализа с надежда да помогнат за
провеждането на трайна, прагматична и
разумна политика в интерес на България.
Машинопис.
Обръщение на офицерите от легия „Г.С.
Раковски“ към депутатите от ВНС с
искания, свързани със социалния статус на
офицерите.
Приложение: устав на легия „Г.С.
Раковски“ Проект-Варианти.
Машинопис и печат.
Декларация от Независимо дружество за
защита на правата на човека и
мюсюлманите в град Преслав до вестник
„Демокрация“ и председателя на СДС.
Настояват за по-опростен ред за
възстановяване на имената.
Ръкопис.

10.дек.1990 г.

Бр.
л.л.
3

Забележка

А

БА

Н

Дата

20.дек.1990 г.
София

26

1990 г.

5

[1990 г.]

4

АУ
ЧЕ

761.

Н

АР

ХИ

В

760.

Заглавие

Н

№ по
ред
759.

Н

762.

Подписали
декларация
та 105
души.
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Цветан Тимов
[1990 г.]
„Актуални въпроси на националната
сигурност на България“.
Спира се на новите на новите реалности и
националната сигурност; основни
положения, военни и невоенни фактори на
националната сигурност;
международноправни опори и граници за
национална сигурност.
Машинопис.
Концепция за национална сигурност на
[1990 г.]
България.
Тезис.
Машинопис.
„Важни и неотложни проблеми на
отбраната и армията“.Основни насоки.
[1990 г.]
От неустановен автор.
Машинопис.
Декларации на Министерството на
27.февр-28.юли
външните работи на Р. България в подкрепа
1991 г.
на декларациите за независимост на
Македония, Словения и Хърватско.
Компютърна разпечатка.
Паметна бележка относно събитията в
[февр].1991 г.
Хърватско.
Анализ на ситуацията в Хърватско:
становището на сръбската страна за
отношението на съседните държави към
събитията с решение да се даде отпор на
всички български опити за подкрепа на
сепаратистките сили в Хърватско;
препоръка България да не се намесва в
процеса на откъсване на Хърватско и
Словения и да запази добри
взаимоотношения с тях и с останалите в
състава на СФРЮ страни.
Машинопис.
Паметна бележка относно разширяването на Февр.[1991 г.]
военно-икономическите връзки между
СССР и СФРЮ.
Предвижда се подписването на протокол за
военно – икономическо сътрудничество.
Препоръка: България да се „вмъкне“ във
взаимоотношенията между съветската и
югославската военна промишленост със
създаване на смесено търговско
предприятие.
Машинопис.

Бр.
л.л.
20

9

3

3

2

АУ
ЧЕ

Н

АР

767.

ХИ

В

766.

Н

А

765.

Дата

Н

764.

Заглавие

БА

№ по
ред
763.

Н

768.

2
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772.

[1991 г.]

2

[1991 г.]

3

Н

Справка за излезлите от България за Турция
туристи – общо и т.н. българи за периода
януари – април 1990 – 1991 г. Изготвена по
данни на ГКПП „Капитан Андреево“.
Факс, ръкопис.
„Някои съображения относно военния
бюджет“.
От неустановен автор.
Машинопис.
ин. Ст. Андреев
Слово произнесено на форума „Руският
фактор в националната сигурност на
България“.
Машинопис.
„Защо е необходим закон за националната
сигурност“.
Разсъждения от неустановен автор.
Машинопис.
Декларация на обществения комитет по
националните проблеми относно събитията
в СФР Югославия.
Приложение: списък на членовете на
обществения комитет по националните
проблеми, между които е и П. Дертлиев.
Машинопис.
Декларация от Общонародния комитет за
защита на националните интереси. За
решаване на националните проблеми чрез
организиране на преговори между
инициативен комитет и правителството;
приемане на закон за единна именна
система; равнопоставеност пред закона на
всички български граждани.
Машинопис.
[Петко Симеонов]
Интервю пред неустановено радио по
въпроса за българските мюсюлмани,
позицията на България и липса на гласност
по въпроса, отзвука в чужбина и какъв е
изходът от създалото се положение.
Машинопис.

1991 г.

Без.дата.

3

Без.дата.

4

Без.дата.

11

Без.дата.

3

Без.дата.

6

Н

АУ
ЧЕ

775.

Н

АР

774.

ХИ

В

773.

План-програма за честване 110 години от
раждането на Тодор Александров.
Компютърна разпечатка.

Бр.
л.л.
4

БА

771.

Дата

А

770.

Заглавие

Н

№ по
ред
769.

776.

Забележка
Член на
инициативн
ия комитет
еи
П.Дертлиев
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Без.дата.

Без.дата.

2

БА

Н

Изложение от ВМРО – Съюз на
македонските дружества.
Срещу регистрацията на македонска партия
с името „Вътрешна македонска
революционна организация”; което би било
заплаха за националната сигурност и
етническото единство.
Машинопис.
Изложение от Илия Конев, Анна Райкова,
Маргита Панова и Тодор Панов до
Обществения съвет за обсъждане на
националния въпрос.
За необходимостта от широка просвета по
националния въпрос; да се образува към
Народното събрание постоянно действаща
комисия по националния въпрос.
Машинопис.
Полковник Цветан Тимов
„Изстрадана идея на патриотичните
офицери“ Статия.
Като се опира на ролята за армията на
създадената легия „Г.С. Раковски“ и
ограничения обхват на военнослужещите в
нея, предлага изграждане на нов Независим
военен съюз (МВС).
Машинопис.
Полковник Цветан Тимов.
„Размисли на болезнена тема“. Статия.
Поставя на внимание някои остри социални
проблеми за личния състав в армията в
условията тоталитаризма. Машинопис и
печат.
Приложение: Предложения за изменения и
допълнения към проекта за Закон за статута
на военнослужещите от въоражените сили
на НРБ.
Машинопис.
Полковник Цветан Тимов
„За ускорена и радикална промяна на
коалиционната военна политика на
България“. Анализ.
Спира се на неблагоприятните тенденции от
участието на България в Организацията на
Варшавския договор, новата ситуация в
Европа след разпускането на ОВД и
основанията на България да осъществи
радикална промяна в своята военна
политика, за благоприятните тенденции от
едно членство на страната ни в НАТО.
Машинопис.

Бр.
л.л.
2

Без.дата.

5

Без.дата

9

Без.дата.

10

АУ
ЧЕ

Н

780.

АР

ХИ

В

779.

Дата

А

778.

Заглавие

Н

№ по
ред
777.

Н

781.

Забележка
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Материали от международната
конференция „Европейската
социалдемокрация и българската левица“ –
списък на участниците и доклади на Петър
– Емил Митев и Г. Първанов.
Печат и Комп. Разп.
Бележки и материали от конференциите в
Мадрид, Чили и Берлин. „Глобален
прогрес“ (изказвания, доклади и др.)
Печат и компютърна разпечатка англ и фр.
език.
Информация за конференцията на Съвета на
Социалистическия интернационал и за
заседание на Бюрото на жените на СИ в
Делхи.
Приложение: документи от форума –
програма, резолюции и доклади.
Машинопис и комп. разп; бълг. и англ. език.
Информация за участието на проф. Кръстьо
Петков в заседанието на Съвета на
Социалистическия интернационал в
Женева.
Компютърна разпечатка.
Материали от XXI конгрес на
социалистическия интернационал в Париж;
програма, списък на членовете на
президиума на социалистическия
интернационал и на лидерите на партии;
доклади от Л. Жосиен, Т. Блеър, А. Линд, К.
Симитис, Я Арафат, Е Барак, И. Рибкин, Г.
Шрьодер и др; отзиви в пресата за конгреса.
Машинопис; английски език.
Паметна бележка на Филип Боков относно
заседание на Бюрото на ПЕС, проведено в
Брюксел.
Компютърна разпечатка.
VIII.6. Трудове.
Ж. Желев.
„Фашизмът“ или политическата биография
на една книга“.
Предговор.
Машинопис.
Е. Тончев, Г. Близнашки, П. Киров.
„Конституциите на либералната
демокрация“.
Част от сборник.
Печат.

Ян.1996 г.

1996 – 1998 г.

77

7-11 ноем.
1997 г.

56

ХИ

26.ноем.1998 г.

4

8 -10 ноем.
1999 г.

112

8.юни.2000 г.

3

Авг.1989 г.

27

11.септ.1990 г.

16

АУ
ЧЕ

Н

786.

АР

785.

В

Н

784.

VIII.5. Материали от международни
конференции и конгреси.

Бр.
л.л.
22

Н

787.

788.

789.

Забележка
В
конференц
ията е
участвал и
П.
Дертлиев.

Н

783.

Дата

БА

782.

Заглавие

А

№ по
ред

Във
форума на
СИ е взел
участие и
представит
ел на БСДП

Има
бележки на
П.
Дертлиев.
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794.
795.

Н

33

БА

Проектоспоразумение на участниците в
Националната кръгла маса по
политическата система, по основните идеи
и принципи на законопроекта за
политическите партии и за избора на ВНС.
Машинопис.
Александър Чирков
Обръщение към участниците в Кръглата
маса.
Печат.
Стенографски протоколи от заседания на
Националната кръгла маса. Т. I.
Печат.
Същото. Т. II.
Машинопис.
Същото, т. III.
Машинопис.
„Кой торпилира Кръглата маса”?
Изявление на Георги Спасов, говорител на
СДС, прочетено по Българската национална
телевизия, подготвено за публикуване във
вестник „Демокрация“.
Декларация относно ролята на
Националната кръгла маса.
Машинопис.
Основни принципи и съдържание на
икономическата реформа, изготвени от
представителите на политическите и
обществените сили на Кръглата маса.
Машинопис.
X.Парламентарен архив

2февр – 29март
1990 г.

5.февр.1990 г.

4

6.февр.1990 г.

26

27.март.1990 г.

136

30.март.1990 г.

122

13.февр.1990 г.

5

12.март.1990 г.

2

23.март.1990 г.

12

1989 г.

7

Ян.1990 г.

24

АУ
ЧЕ

797.

Н

АР

796.

1995 г.

Бр.
л.л.
12

А

793.

„Бяла книга“
За положението на страната в началото на
37 – то Народно събрание.
Издание на Министерския съвет.
Печат.
IX. Институцията „Кръгла маса“.

Н

792.

Дата

В

791.

Заглавие

ХИ

№ по
ред
790.

Н

798.

799.

800.

Ярослав Радев
Изказване в Народното събрание на
декемврийската сесия 1989 г. по повод
изготвената през 1988 г. Концепция за
преустройство на държавата и правото и
програма за обновяване на
законодателството.
Машинопис.
Закон за изменение и допълнение на
Конституцията на НРБ. (проект).

Забележка
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Септ.1990 г.

21

[апр.1990 г.]

2

Проект – закони за изменение и допълнение
на Закона за политическите партии и
Закон за изменение и допълнение на закона
за народните съвети.
Машинопис.

ХИ

Юни.1990 г.

9

7.авг.1990 г.

44

16.авг.1990.

37

28.авг.1990 г.

8

23.авг.1990 г.

6

Авг.1990 г.

3

АУ
ЧЕ

Н

806.

АР

805.

Забележка

Н

29.март.1990 г.

В

804.

Андрей Луканов
Доклад пред XVI сесия на IX Народно
събрание.
Печат.
Програма за излизане от стопанската криза
и разгръщане на икономическата реформа,
приета на XVI сесия на IX Народно
събрание.
Печат.
Обръщение на инициативен комитет - Ал.
Миланов, А Ахрянов, А Вагенщайн, В.
Цонков, Г. Генков, Г. Мишев, К. Серафимов
и др. към народните представители в IX то
Народно събрание, ч.енове на научни и
творчески съюзи. Призив доброволно да се
откажат от депутатските си места, с което
българската интелигенция ще демонстрира
единство със силите на демокрацията.
Машинопис.
Списък на кандидати за народни
представители, избрани в едномандатните
избирателни от райони
( избори за Велико народно събрание )=
Компютърна разпечатка.
Отчет на правителството пред ВНС за
дейността му, изнесен от Андрей Луканов в
рамките на неговия мандат.
Печат.
Правилник за организацията и дейността на
ВНС.
(проект)
Машинопис.
„Аграрната политика на БЗНС“
Информация за народните представители.
Машинопис.
Предложение от народни представители за
изменение и допълнение на Конституцията.
Компютърна разпечатка и ръкопис.

Бр.
л.л.
16

БА

803.

Дата

А

802.

Заглавие

Н

№ по
ред
801.

807.

Н

808.

809.

Предложен
ието е
подписано
от 101
народни
представит
ели.
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Бр.
л.л.
1

32

10.дек.1990 г
Март.1991 г.

43

БА

Н

Септ.1990 г.

1990 г.

14

1990 г.

3

[1990 г.]

4

[1990 г.]

3

[1990 г.]

3

АУ
ЧЕ

815.

Н

АР

814.

12.септ.1990 г;
София.

А

813.

Писмо от проф. Велизар Велков, директор
на Археологическия институт при БАН до
Комитета по аграрна политика във ВНС.
Становище относно археологическите
резервати и обекти, намиращи се в площи,
годни за селскостопанска обработка.
Машинопис.
Проект за Конституция на Република
България на конституционен клуб „311“.
Печат.
Проект за споразумение между
политическите сили, представени във
Великото народно събрание за гарантиране
на мирния преход към демократично
общество.
Приложение: становища на отделни
парламентарни групи по споразумението.
Проект за споразумение за програмните
насоки и гаранции за дейността на
правителството.
Машинопис.
Декларация на 184 опозиционни депутати
във ВНС.
Предлагат консолидираща платформа:
правителство на националното съгласие без
партия – хегемон, П. Дертлиев за президент,
Жельо Желев за председател на ВНС и
Андрей Луканов за министър председател.
Машинопис.
Изказвания на Иван Гинчев и Григор
Шишков пред трибуната на ВНС.
Обвиняват Андрей Луканов за българската
национална катастрофа.
Машинопис.
Изложение на Константин Денчев до
Председателя на Законодателната комисия
при НС.
Предложения за изход от неблагоприятното
съотношение между средната работна
заплата и пенсия от една страна и
обезщетение за безработните от друга.
Справки за: създаване и изменение на
Конституцията и за института омбудсман.
Компютърна разпечатка.
Компютърна разпечатка.

Н

812.

Дата

В

811.

Заглавие

ХИ

№ по
ред
810.

Н

816.

817.

Забележка

Има
бележки от
П.
Дертлиев

Има
бележки на
П.Дертлиев
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[1990 г.]

[1990 г.]

3

[1990 – 1991г.]

Забележка

Н

М. Дренчев, Ал. Янчулев и Ст. Ганев.
„Основни положения за разработване на
„Закон за собствеността на
селскостопанските земи“.
Приложение: Закон за селскостопанските
земи – Варианти.
Машинопис.
Предложение на бюрото на ВНС към
народните представители за организиране
среща с Тодор Живков и условията за
провеждането и.
Списък на членове на парламентарни групи,
влизащи в Парламентарния съюз на
демократичните сили във ВНС (БСДП,
Екогласност, Федерация на клубовете за
гласност и демокрация, Демократическата
партия, Радикал – демократическата партия,
ОДЦ, БЗНС „Н. Петков“ и индивидуални
членове).
Машинопис.
Кадрови справки за Юлий Абаджиев,
(приложения), Ал. Попов, полковник
Цветан Тимов и Елза Владимирова.
Машинопис.
Предложение от Съюза на безпартийните
гаранти до ВНС на Република България за
включване в законите за собствеността,
приватизацията и земята.
Машинопис.
Проектозакон за собствеността и
ползването на земеделските земи.
Компютърна разпечатка.
Предложение от Манол Журналов до
председателя на ВНС за дебати по
законопроект за обявяване за
антиконституционни Закона за допитването
до народа и Референдума от 1946 г.
Машинопис.

Бр.
л.л.
19

5

14.дек.1990 –
1991 г.

20

8.ян.1991 г.

1

25.ян.1991 г.

19

18.март.1991 г.

3

АУ
ЧЕ

823.

Н

АР

822.

ХИ

821.

В

Н

820.

Дата

БА

819.

Заглавие

А

№ по
ред
818.

Н

824.

Предложен
ието е
подписано
от 30
народни
представит
ели.
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Доклад на ръководството на анкетната
комисия по досиетата, създадена през авг.
1990 г. с цел определяне криминалното
минало на народните представители и
агентурното сътрудничество на VI упр – е
на Държавна сигурност и на
предшестващите го структури. Включва
история за създаването и работата на
анкетната комисия, създаването на Шесто
управление и предшестващите го
структури, съдбата на архива на III то
управление, технология на вербуването и
какви са агентите – народни представители.
(Списък с имена и псевдоними).
Докладна записка от Ив. Божков,
председател на Съюза на ветеринарните
лекари в България до П. Дертлиев и Ст.
Ганев. Относно ветеринарномедицинското
осигуряване на народното стопанство.
Приложение: предложение от Съюза на
ветеринарните лекари до Димитър Попов по
същия въпрос.
Машинопис и циклопис.
Проект за решение за политическа и
гражданска реабилитация на репресираните
лица от 9.септ.1944 г. до 10.ноем.1989 г,
внесен във ВНС от Иван Неврокопски.
Компютърна разпечатка.
Проект за декларация на ВНС за
преразглеждане отношението към
македонския въпрос и възстановяване
историческата истина по него.
Компютърна разпечатка.
Закон за избиране на народно събрание.
Варианти на „Екогласност“ и ПС на СДС.
Компютърна разпечатка и машинопис.
Листовка, разпространявана в парламента
срещу [Бл. Димитрова.]
Ръкопис.

16.апр.1991 г.

Бр.
л.л.
26

Забележка

БА

Н

Дата

23.апр.1991 г.

7

31.ноем.1991 г.

5

Май.1991 г.

4

Юни – юли
1991 г.

30

12.юли.1991 г.

1

АУ
ЧЕ

Н

828.

АР

827.

ХИ

В

Н

826.

Заглавие

А

№ по
ред
825.

829.

Н

830.

Дертлиев
смята че
авторът е
Пирин
Воденичар
ов.

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 134 / 158

835.

837.

Н

838.

839.

Забележка

Н

Бр.
л.л.
3

3

А

БА

18.септ.1991 г.

Н

АУ
ЧЕ

836.

15.юли.1991 г.

В

834.

Докладна записка на Росен Иванов, експерт
на БСДП към Комисията по
икономическите въпроси на ВНС до Бюрото
на Изпълнителния съвет на БСДП, до П.
Дертлиев и Ат. Москов относно някои
важни доработки на проектозакона за
кооперациите.
Приложение: предложения на учени
икономисти до председателя на Комисията
по икономическата политика на ВНС
относно проекта на Закон за кооперациите.
Машинопис.
Прощално слово на Иван Тенев пред 7-мото
ВНС.
Излага мотивите, поради които си подава
оставката като заместник председател на
Националния статистически институт.
Машинопис.
Списък на закони приети от ВНС за
периода авг.1990 до окт.1991 г.
Компютърна разпечатка.
Основни положения на доклада за
дейността на комисията за изработване
проект за Конституция на България.
Компютърна разпечатка.
Проект за конституция на Република
България, изработен от народни
представители от VII ВНС.
Компютърна разпечатка.
Проект за конституция на БЗНС.
Машинопис.
Проект на споразумение за общи действия
на основните политически сили с оглед
придаване необратим характер на
демократическите процеси в България.
Компютърна разпечатка.
Справка за местното самоуправление,
изготвена от експертна група към
Парламента.
Компютърна разпечатка.
Предложение от парламентарната група на
ДПС до ВНС за създаване на парламентарна
комисия, подсилена от експерти юристи по
жилищните проблеми на българските
граждани във връзка с изселването 1989 г.
Компютърна разпечатка.

ХИ

833.

Дата

АР

832.

Заглавие

Н

№ по
ред
831.

7.окт.1991 г.

6

[1991 г.]

18

1991 г.

88

1991 г.

23

[1991 г.]

12

[1991 г.]

4

[1991 г.]

3

Подписано
от 49
народни
представит
ели.
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843.

23.март.1993 г.

8

10.ноем.1993 г.

Н

Юни.1992 г.

2

1993 г.

4

24-31.окт.
1994 г.

28

31.окт-6.ноем.
1994 г.
7-13.ноем.
1994 г.
28.февр.1995 г.

25

1995 – 1996 г.

13

Февр - март.
1997 г.

12

846.

27
10

АУ
ЧЕ

Н

847.

АР

845.

ХИ

В

844.

Извадка от представително проучване на
НЦИОМ за обществените нагласи и
масовите настроения сред населението към
актуални икономически, политически и
социални въпроси.
Компютърна разпечатка.
Политическа декларация на
парламентарната група „Нов съюз за
демокрация“ в 36-то НС: цели, статут и
принципи на новата формация.
Компютърна разпечатка.
Харта за национално съгласие и граждански
мир. Основни принципи.
Компютърна разпечатка.
Становище по проектозакона за бюджета за
1993 г, изготвено от Румен Георгиев и
внесен в НС през април същата година.
Компютърна разпечатка.
Парламентарни избори – 1994 г.
(Партиите пред избори: СДС, БСП и др.
ролята на медии, синдикати и др.)
Информационен бюлетин
Компютърна разпечатка.
Същото (Информация за ДАР).
Компютърна разпечатка.
Същото (Информация за ДАР)
Компютърна разпечатка.
Информационен бюлетин от Народното
събрание за честването на 125 години от
издаване фермана за Екзархията.
Печат.
Обръщение на Тома Гергинов и Христо
Матов до Народното събрание относно
законопроект, уреждащ дейността на
кредитните кооперации, внесен от БНБ.
Приложение: закон за изменение и
допълнение на закона за банките и
кредитното дело от 1995 г. и становище ва
икономическа комисия по него от 1996 г.
Компютърна разпечатка.
Пакет документи от 37-то НС: декларация
на политическите сили за принципите за
излизане от кризата, становище на
Консултативния съвет за национална
сигурност при президента, декларация на
38-то НС, решение за неотложните действия
на служебното правителство и др.
Компютърна разпечатка.

Бр.
л.л.
23

БА

842.

Дата

А

841.

Заглавие

Н

№ по
ред
840.

Н

848.

849.

Забележка
Има данни
(одобрение
и
неодобрени
е) за П.
Дертлиев.
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Петиция от ВМРО до председателя на 38-то
ОНС и всички парламентарни групи за
отмяна на всички нормативни и държавни
актове на тоталитарната държава, насочени
срещу македонските организации.
Компютърна разпечатка.

31.авг.1998 г.

Проект за Закон за политическите партии,
1.апр.1998 г.
внесен от Александър Томов, Драгомир
Драганов, Евгени Димитров и Петя
Шопова.
Компютърна разпечатка.
Становище на Централния кооперативен
9.окт.1998 г.
съюз по Законопроекта за кооперациите.
Вариант.
Компютърна разпечатка.
Иван Костов
[1998 г.]
Изказване за икономическата стратегия и
политика на правителството до 2001 г. пред
Парламента.
Приложение: план за провеждане на
макроикономически и структурни реформи
съгласно програмата за 3 – годишното
споразумение с МВФ.
Компютърна разпечатка.
Основни различия в законопроектите за
Без.дата.
селскостопанските земи.
Сравнителен анализ.
Компютърна разпечатка.
XI.Документи на други партии.
XI.1.СДС
Протоколи от заседанията на
1989 – 1990 г.
Координационния съвет на СДС.
(27.дек.1989 – 17.ян.1990 г.).
Машинопис.
Записки на Христо Аврамов от съвещания
28.юни – 9.юли
(в залата на Отечествения съюз) на депутати
1990 г.
от СДС и НКС на СДС.
Машинопис.
Писмо на заместник председателя на КС на
19.септ.1990 г.
СДС – Велико Търново до Националния
Велико
координационен съвет на СДС – София.
Търново.
Относно действията на Л. Йорданов и Ив.
Чолаков за уронване престижа на СДС пред
обществеността.
Машинопис.

Бр.
л.л.
1

5

9

20

5

АУ
ЧЕ

Н

854.

АР

ХИ

В

853.

Н

А

852.

Дата

Н

851.

Заглавие

БА

№ по
ред
850.

855.

Н

856.

857.

32

7

4

Забележка
Петицията
е
подписана
от видни
политици и
обществени
ци, между
които и П.
Дертлиев.

ФОНД 258 "Петър Дертлиев" 137 / 158

[1990 г.]

[1990 г.]

9

БА

Н

Декларация на членове на СДС в град
Кърджали: в отговор на обвинения на А.
Луканов срещу опозицията заявяват че град
Кърджали е бил и ще бъде неделима част от
територията на България.
Машинопис.
Изложение от партиите и организациите в
СДС – Бургас до НКС на СДС – София.
Искат подкрепата на Националния съвет на
СДС да се освободят от клуб „19 ноември“
и лично от Стойчо Кьосев, чиито действия
са насочени срещу всички решения на КС
на СДС в град Бургас и водят до
разцепление в опозицията. Дават сведения
за състоянието на партиите, движенията и
сдруженията в Бургас за момента.
Машинопис.
Обръщение на КС на СДС – град
Пазарджик до НКС на СДС – София с
призив към всички координационни съвети
в страната: ако ВНС одобри касирането
избора на Стоян Ганев – Парламентарния
съюз на СДС да напусне парламента.
Машинопис.
Обръщение на ОКС на СДС – град Карлово
до членовете на Парламентарният съюз на
СДС, до П. Дертлиев и Ст. Ганев.
Да изпълнят волята на гласоподавателите и
незабавно да напуснат ВНС.
Машинопис.
Резолюция, приета на конференция на СДС
– Михайловградски окръг до
Парламентарния съюз на СДС. За
саморазпускане на ВНС и насрочване на
общи парламентарни избори през юли.
Машинопис.
Декларация – призив от членове
симпатизанти на СДС – Бургаски окръг до
ВНС, до депутатите от Бургаски окръг,
избрани с листата на СДС, до П. Дертлиев,
Ганчо Ганчев, Димитър Луджев и др. Да
напуснат ВНС, в противен случай ще
получат вот на недоверие.
Факс.

Бр.
л.л.
3

23.февр.1991 г.

2

10.апр.1991 г.

2

9.май.1991 г.

1

15.май.1991 г.

2

АУ
ЧЕ

862.

Н

АР

861.

ХИ

В

860.

Дата

А

859.

Заглавие

Н

№ по
ред
858.

Н

863.

Забележка
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22.юни.1991 г.

24.юни.1991 г.

1

Н

Предизборно споразумение между
политически партии, организации и
движения за основните принципи на новия
статут на Националното движение „СДС“.
Проект, публикуван във вестник
„Демокрация“.
Приложение: статия но Ал. Йорданов
„Истината победи. Групата на 39 – те
обединени СДС“.
Печат.
Становище на Координационния съвет на
СДС. За саморазпускане на ВНС и
насрочване на избори през септември.
Машинопис.
Филип Димитров
Доклад за състоянието на СДС,
разпространен на НКС на СДС:
равносметка на политическата ситуация,
какво представлява СДС в момента, правни
и политически въпроси и програма за
действие.
Компютърна разпечатка.
Становище на общинския координационен
съвет на СДС – Михайловград по повод
политиката на СДС. За единна синя
бюлетина, срещу действията на П.
Дертлиев, срещу отцепилите се от СДС
фракции – център, либерали и др.
Предизборна програма на СДС. „За
възраждане на България“.
Печат.
Декларация на Политическия
консултативен съвет на СДС. Призив към
СДС – Национално движение да подпишат
споразумение за толерантна предизборна
кампания.
Машинопис.
„За коалиционния характер на съюза“.
Политически меморандум на IV-та
национална конференция на СДС.
Приложение: изказване на Д. Коруджиев от
10.апр.1992 г.
Решения на VI-та национална конференция
на СДС.
Приложение: изказвания на участници в
конференцията: Ст. Савов, Ал. Йорданов, Е.
Сугарев, Св. Лучников и др.

Бр.
л.л.
2

22.юли.1991 г.

3

АУ
ЧЕ

Н

868.

АР

867.

ХИ

В

Н

866.

Дата

БА

865.

Заглавие

А

№ по
ред
864.

869.

Н

870.

871.

24.юли.1991 г.

1

1991 г.

4

[1991 г]

1

11.апр.1992 г.

8

Май.1994 г.

9

Забележка
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[1994 г]

Ян-февр.1997 г

9

Изложение на П. Младенов до Политбюро
на ЦК на БКП и до ЦКРК на БКП.
Разказва за насрочена работна среща и обяд
с посланика на САЩ, в хода на която следва
грубо вмешателство от страна на Тодор
Живков, довело до оставката на П.
Младенов като член на Политбюро и като
министър на външните работи.
Машинопис.
Обръщение на Огнян Дайнов към
народните представители относно неговата
политическа и лична отговорност за
деформациите в обществото и икономиката
на страната.
Отхвърля категорично обвинението, че е
един от тримата виновни за кризата в
България, за опитите на Т. Живков и
приближените му да го компрометират,
посочва Луканов като главен виновник за
външните ни дългове, и иска оставката на Г.
Атанасов, А. Луканов и П. Пачов, настоява
за справедливост в условията на
демокрация.
Машинопис.
„Пенсиите днес: лукс и социална мизерия“.
Интервю с Е. Мирославов, директор на
„Пенсионно осигуряване“. За пенсиите на
видни партиини величия.
Приложение: факсимилета от решенията за
пенсии на Милко Балев и Гриша Филипов.

Без. Дата.

12

24.окт.1989 г.

5

АР

13.дек.1989 г.

10

[1989 г.]

3

Н

АУ
ЧЕ

Н

876.

ХИ

В

Н

875.

Проекти за споразумение между партиите в
СДС, предложени от РДП, ОХДЦ и НД
„Екогласност“.
Печат.
Предложение от СОБ (Световната
организация за безопасност – с главна
квартира в град Велико Търново) до Ив.
Костов и Ф. Димитров за помощ и
сътрудничество.
Приложение: бележка от Баролов с мнение
да не се доверяват на организацията.
Комп. разп. и ръкопис.
Проект за предизборно обръщение на СДС.
Машинопис.
XI.2.БСП.

Бр.
л.л.
1

Н

874.

Дата

БА

873.

Заглавие

А

№ по
ред
872.

877.

Забележка
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10.авг.1990 г.

[1990 г]

Ноем.1992 г.

6

11

Ноем-дек
1992 г.

2

Без.дата.

10

Без.дата.

21

7-10.март.
1990.

3

АУ
ЧЕ

Н

883.

АР

882.

ХИ

В

Н

881.

Обръщение на група активни борци към
народните представители от ВНС срещу
намерението на Ж. Желев да отмени
политическите привилегии и социални
придобивки на борците против фашизма и
капитализма.
Машинопис.
„Лявата част от политическия спектър“
Предварителни тезиси на Центъра за
изследване на идеологиите при ФФ на СУ
„Св. Кл. Охридски“.
Компютърна разпечатка.
Правителство на националното съгласие.
Тези и контратези, становище и формули за
управление.
Компютърна разпечатка.
Решения на съвместно заседание на Висшия
съвет на БСП и Парламентарния съюз на
социална демокрация по повод
правителствената криза породена от
„управлението“ на СДС и приемана на
проучвателен мандат за съставяне на
правителство.
Компютърна разпечатка.
Поверителен план за избирателната
кампания на БСП.
Компютърна разпечатка.
1. Списъци на членовете на ПБ на БКП и
Секретариата (1944 – 1981г.)
2. Списъци на членовете на партийното и
държавно ръководство на страната 1981 –
1989 г.
(ПБ на ЦК на БКП и Секретариата на ЦК на
БКП).
Машинопис и печат.
XI.3.НСДП.

Бр.
л.л.
2

Н

880.

Дата

БА

879.

Заглавие

А

№ по
ред
878.

Н

884.

1. Декларация на КС на НСДП. За
солидарност със СДС и предложение за
печатарски комплекс.
2. Обръщение на жените членки в НСДП
към всички жени в страната. Призив за
образуване на алтернативен женски съюз,
който да е приемник на българския женски
съюз на Екатерина Каравелова.
Машинопис.

Забележка
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28.апр.1991 г.

Апр.-авг.
1991 г.

Забележка

Н

6

6.юни.1991 г.

1

15.юни.1991 г.

1

1991 г.

2

Иван Ценов
е говорител
на КС на
НСДП.

9.апр.1997 г.

2

Националн
ото
движение
за социален
хуманизъм
(НДСХ) се
учредява на
6.апр.1996
г. от
последоват
ели на д-р
Москов,
несъгласни
с десния
курс на
ръководств
ото на
БСДП и П.
Дертлиев
след 41я.
конгрес на
партията.

Материали от вестник „Труд“ за
създаването на Българската евролевица от
НДСХ, ГОР и АСО(н).
Печат.

Н

АУ
ЧЕ

890.

Н

АР

889.

ХИ

В

888.

Декларация на Нова социалдемократическа
партия. За саморазпускане на парламента и
насрочване на нови избори. Обвиняват
Дертлиев в некоректно отношение към
съюзниците и нетърпимост към чуждата
позиция.
Машинопис.
Стоян Трендафилов
1. „Кои са къртиците?”
2. „Още за къртиците.”
3. „Варианти на реставрацията.“
Статии, публикувани в „Нов ден“.
Печат.
„Да спасим социалдемокрацията в
България“ – обръщение на КС на НСДП
към социалдемократите в страната,
публикувано във вестник „Демокрация“.
Печат.
Ваня Кодева
„По следите на стария вълк Дертлиев са
лидерите на НСДП“.
Статия, публикувана във вестник „Диалог“.
Печат.
Иван Ценов
1. „Дертлиев – учител на комунистите“.
2. „Не съм произнасял това име“.
Статии.
Печат.
XI.4.Българската евролевица.

Бр.
л.л.
1

БА

887.

Дата

А

886.

Заглавие

Н

№ по
ред
885.
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19.ноем.1998 г.

55

17.апр.2000 г.

ХИ

Петиция и обръщение – призив от членове
на БЗНС „Никола Петков“, село Бела Рада,
община Видинска до всички земеделски
дружби в България и собственици на Земи.
Призовават за създаване по места на
клубове на собствениците на земи, за да
защитят интересите си пред ВНС при
приемането на аграрния закон; да се
събират подписи под аграрната петиция, в
която се обясняват стъпките за възраждане
на селското стопанство.
Машинопис.
Предизборна платформа на Българския
земеделски народен съюз – единен.
Печат.
XI.6.Зелена партия.

7

Юни.2000 г.

12

1990 г.

4

1991 г.

8

16.ян.1990 г.

5

АУ
ЧЕ

Н

АР

895.

Н

896.

897.

Предложения на Зелената партия на първия
етап от преговорите на „Кръглата маса”: за
неотложни промени в конституцията,
политическото устройство и създаване на
правова държава, както и предложения по
националния въпрос.
Машинопис.

Забележка

Н

11.апр.1998 г.

В

894.

Проектостановище на Националния партиен
съвет на Евролевицата.
„За политическата ситуация в страната и
състоянието на левицата“ и Меморандум за
сътрудничество между КНСБ и
Евролевицата.
Компютърна разпечатка.
Протокол от заседание на Българската
евролевица с дневен ред: политическата
ситуация в България (изказвания на Ал.
Томов, Ф. Балов, Ал. Радославов, Ст. Нешев
и др.)
Компютърна разпечатка.
„Нужни са решителни действия“.
Обръщение към членовете на Българската
евролевица по повод втория редовен
конгрес на Евролевицата.
Компютърна разпечатка.
Устав, доклади и резолюции от II конгрес
на Българската Евролевица. (БЕЛ).
Печат.
XI.5.БЗНС.

Бр.
л.л.
3

БА

893.

Дата

А

892.

Заглавие

Н

№ по
ред
891.

Документи
те са
изпратени
на П.
Дертлиев.
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Н

903.

904.

БА

1994 г.

16

Без.дата.

2

1.юли.1991 г.

1

1996 г.

22

29.май.1998 г.

8

Н

Декларация на политическия съвет на АСО
за изграждането на политически център.
Машинопис.
Л. Стефанов, Н. Йорданов, Д. Дулев
„АСО – сбогом на илюзиите“
Брошура. (АСО в дати, основни ценности,
акценти по проблемите на политикономията
на прехода, устав и др.)
Печат.
XI.9.ОБТ

АУ
ЧЕ

902.

2

А

Устав и платформа на ВМРО – Съюз на
македонските дружества; приети от II
конгрес, февр.1993 г.
Печат.
Призив на ВМРО – младежка организация
към българската общественост да се включи
в протеста срещу опитите за турцизация на
българите мохамедани.
Приложение: писмо до П. Дертлиев да
подкрепи призива.
Компютърна разпечатка.
XI.8.АСО

29.юни.1991 г.

Н

11-14.май.
1991 г.

АР

901.

Декларация на Националния съвет на
Зелената партия и обръщение към партиите
и организациите в СДС.
Препоръчва по – скорошно приемане на
Конституцията и най – важните за
реформата закони, след което незабавно
насрочване на парламентарни избори.
Предлага предизборна коалиция с партиите
и организациите в СДС.
Машинопис.
Декларация и решение на Националния
съвет на Зелената партия по повод
резултатите от Третата национална
конференция на СДС.
Машинопис.
XI.7.ВМРО.

Бр.
л.л.
2

Н

900.

Дата

В

899.

Заглавие

ХИ

№ по
ред
898.

Декларация на Обединения блок на труда
(ОБТ) по повод първата година от
управлението на ОДС.
Компютърна разпечатка.

Забележка
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14.септ.1998 г.

22.апр.1999 г.

1

9.март.2000 г.

Юни.2000 г.

1

13

АР

Предизборна структура на партия
„Гергьовден“.
Компютърна разпечатка.
XI.11.Български национален съюз.
(БНС)

[1999 г.]

1

28.юни.1991 г.

4

[1991 г.]

2

23.февр.1995 г.

3

Н

909.

ХИ

В

Н

908.

Становище на секретариата на ОБТ за:
1. комисията за борба с корупцията,
създадена по инициатива на Българската
евролевица и
2. Предложение на ОБТ за общо
представителство на левите партии в ПЕС.
Компютърна разпечатка.
Становище на Секретариата на ОБТ
относно войната в Югославия и
предоставяне въздушно пространство на
НАТО.
Компютърна разпечатка.
Предложение от Обединения блок на труда
(ОБТ) до ръководството на БСП за
преговори и партньорство.
Компютърна разпечатка.
Програма за социална стабилизация на
Обединения блок на труда, изготвена на
Национална конференция на ОБТ 2000 г.
Приложение: писмо на Кръстьо Петков до
П. Дертлиев, с което му изпраща
материалите от конференцията.
Компютърна разпечатка.
XI.10.Гергьовден.

Бр.
л.л.
2

Н

907.

Дата

БА

906.

Заглавие

А

№ по
ред
905.

Становище – изложение на Българския
национален съюз (БНС) относно
самоопределянето на Хърватско и Словения
като свободни и суверенни държави.
Машинопис.
XI.12.КНСБ и Подкрепа.

АУ
ЧЕ

Н

910.

911.

912.

Секретна инструкция на КТ „Подкрепа“ за
провеждане на „мръсни операции“,
насочена срещу БСДП.
Машинопис.
Декларация на ИК на КНСБ по повод 30 –
дневното управление на новото
правителство (Жан Виденов).
Компютърна разпечатка.

Забележка
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„Европейският социализъм и социална
Европа са стратегическа алтернатива за
КНСБ“
Доклад (материали за размисли и
ориентация.)
Компютърна разпечатка.
XI.13.Други.
- Движение „Справедливост“.
- Либерално – демократичен съюз
(ЛДС).
- Социалдемократическа платформа
„Европа“ (СДПЕ).
- Съюз на безпартийните гаранти.
- Движение „Гражданска инициатива”
- Обединение за България.
- Движение „В името на истината.“
- Сдружение „Конституционализъм и
демокрация“.
Харта на движението „В името на
истината“, написана в града на истината –
София и подписана от 65 души
инициативен комитет.
Печат.
Възвание към българският народ от „Съюза
на безпартийните гаранти“ за встъпване в
редовете на съюза и подкрепа за излизане от
кризата; платформа на икономическа
реформа, предлагана от Съюза на
безпартийните.
Машинопис.
Учредителна декларация на
Социалдемократическата платформа
„Европа“ (СДПЕ).
Компютърна разпечатка.
Становище на движение „Гражданска
инициатива“ по създадената политическа
ситуация и по единството на СДС.
Машинопис.
Движение за национално и икономическо
възраждане.
„Справедлив старт“ – програмна
декларация, статут, основни положения на
програмата с опит за анализ на ситуацията.
Машинопис.
Учредителна декларация на сдружение
„Конституционализъм и демокрация“.
Приложение: устав и план за дейността на
дружеството през 1996 г.
Компютърна разпечатка.

28.февр.1996 г.

Бр.
л.л.
12

21.юли.1990 г.

1

Забележка

А

БА

Н

Дата

7.ян.1991 г.
И б.д.

5

Ян.1991 г.

2

16.май.1991 г.

1

[1991 г.]

10

12.март.1996 г.

6

АУ
ЧЕ

916.

Н

АР

915.

ХИ

В

914.

Заглавие

Н

№ по
ред
913.

Н

917.

918.

919.

Има
нанесени
корекции
от П.
Дертлиев.
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Ноем.1998 г.

Без.дата.

6

Материали за фондация „Славяни“ –
информация за дейността на фондацията
през 1997 г, отчет за изпълнението на
бюджета и баланс за 1997 г, план за
дейността за 1998 г, бюджет и щат за 1998 г.
Машинопис.
Материали от международната среща
„Десет години по – късно. Уроци за
бъдещето“, организирана от фондация „Д-р
Ж. Желев“ в София.
Резултати и проблеми на демократическия
преход в Централна и Източна Европа,
характеристики и етапи на прехода, анализи
по темата „Аспекти на прехода“, доклади на
Ж. Желев, Д. Кюранов, М. Иванов, Ант.
Желязкова и др.
Приложение: програма на срещата и
рекламна дипляна на фондация „Д-р Ж.
Желев“.
Компютърна разпечатка и печат.

Юли.1998 г.

Н

Документи за Либерално – демократичен
съюз (ЛДС):
Статут, програма на учредителната
конференция на ЛДС и резолюции за
местната власт, за свободата на словото, по
балканската политика и др.
Компютърна разпечатка.
Обръщение (платформа) на „Обединение за
България“ към българските граждани. ( П.
Бояджиев, П. Берон, Бл. Сендов, Др.
Драганов, Хр. Генчев, Хр. Смолянов и др.)
Печат.
XI.14,Фондации

Бр.
л.л.
12.

47

Н

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

923.

В

Н

922.

Дата

БА

921.

Заглавие

А

№ по
ред
920.

20-21.ноем.
1999 г.

86

Забележка
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Азбучен показалец

Н

АУ
ЧЕ

Н

АР

ХИ

В

Н

А

БА

Н

Абаджиев, Юлий, кординатор на ИС на БСДП. – 258, 821,
Аврамов, Йосиф, дин. банкер. – 139,
Аврамов, Христо. – 856,
Агов, Асен Йорданов, политик. – 631,
Агов, Петър Иванов, зам. – председател на БСДП. – 257, 444, 445, 450, 452, 476, 496, 497,
517, 542, 610,
Александров, Тодор, председател на ВМРО. – 652, 769,
Алексиев, Иван, член на БСДП. – 328,
Алексов, Георги. – 562,
Ананиева, Нора, проф. – 694,
Анастасов, Ан, председател на БСДП в село Зидарево – 140,
Ангелов, Ал. – 141,
Андреев, Ст. – 772,
Антонов, Антон, водач на АДП. – 345, 527, 617,
Антонов, Сергей, служител на БГА в Рим. – 208,
Апостолов, Апостол, член на БСДП. – 142,
Арафат, Я, палестински политик. – 786,
Асланов, Юри, политолог. – 49,
Атанасов, Богдан, д-р. – 759,
Атанасов, Г. – 876,
Ахрянов, Ангел Любенов, архитект. - 8, 31, 68, 305, 803,
Аяла, Луис. – 437,
Бакалов, Георги Петров, проф,д-р. – 751, 616,
Балев, Милко Калев, член на политбюро на БКП. – 877,
Балов, Ф. – 892,
Барак, Е. – 786,
Барев, Ценко, член на БЗНС. – 206, 457,
Баталов, Димитър Иванов, член на БЗНС. – 273,
Бахматиев, Н. – 376,
Бачийски, Eмил Петров. – 397,
Бейтулов, Исмаил Халилов. – 423,
Беров, Любен, проф. – 358
Берон, Петър, политик. – 741, 921,
Бехар, Н. – 680,
Биков, Р. – 342,
Блеър, Т. – 786,
Близнаков, Н. – 740,
Близнашки, Георги, проф,д-р. – 695, 789,
Блум, Уилям, писател. – 696,
Боев, К. – 590,
Божидар, Ивков, доц. – 527,
Божинов, Б. – 740,
Божков, Ив. – 826,
Божков, Христо. – 143,
Боков, Филип Георгиев, политик. – 787,
Бонев, Хр. – 740,
Орлов, Борис Александрович, писател. – 171,
Филипов, Борислав, актьор. – 577,
Борисов, Б. – 740,
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Ботев, Христо. – 279, 322,
Бочев, Захари. – 527,
Бояджиев, П. – 921,
Бояджиев, Ст. – 551,
Бранд, Вили, германски политик. – 203,
Братски, Драгослав. – 676,
Буров, Атанас, български политик и банкер. – 645,
Вагенщайн, Анжел, артист. – 803,
Вапцаров, Никола, поет. – 650,
Варзоносцев, Д. – 484,
Василев, Й. – 132,
Василев, Йордан, литератор и общественик. – 663,
Василев, Николай, председател на АСП. – 412,
Василева, Душка. – 574,
Василева, Е. – 587,
Велинов, Васил, председател на АСП. – 412,
Величков, И. – 688,
Велков, Велизар, директор на Археологическия институт при БАН. – 810,
Виденов, Жан. – 144, 184, 204, 220, 389,
Вилан, Франсоа, главен секретар на ПЕС. – 226,
Владимиров, Кирил Милев, партизанин от бригада „Чавдар“. – 223,
Владимиров, Хр. – 670,
Владимирова, Елза. – 821,
Владимирова, Катя, журналист. – 604,
Владимирова, Цвета. – 497,
Вражалски, Ал. – 705,
Вулов, Иван. – 667,
Вълев, Събчо. – 273,
Вълко, Червенков, министър председател. – 655,
Вълков, В. – 308, 600,
Вълков, Хр. – 633,
Вълков, Цеко Лалов. – 145,
Вълчев, Димитър. – 701,
Въртев, Коста. – 225,
Гайтанджиев, Ст. - 65,
Ганев, Г. – 279, 308,
Ганев, Ст. – 92, 288, 818, 826, 860, 861,
Ганчев, Ганчо Георгиев, Актьор. – 68, 322, 963,
Ганчев, Жорж, политик. – 338,
Ганчев, Румен, дипломат. – 279,
Гарелов, Иван, журналист – 51,
Гашаров, Стоян, генерал. – 447, 484,
Гбагбо, Лоран, кандидат за президент на Код д Ивоар. – 166,
Генков, Г. – 803,
Генчев, Хр. – 921,
Георгиев, Желязко, член на БСДП. – 146,
Георгиев, Здравко Велев, партизанин от ВСВ. – 223,
Георгиев, Кимон, министър председател. – 645, 660,
Георгиев, Румен. – 746, 843,
Георгиев, Симеон. – 737,
Георгиева, Ст. – 629,
Гергинов, Тома. – 147, 848,
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Гигов, М. – 659,
Гилтяй, Елица, журналист – 60
Гинчев, В. – 336,
Гинчев, Иван . – 815,
Гичев, Димитър, политик и държавник. – 693,
Глигоров, Киро, президент на Македония. – 225,
Глушков, Ив. – 459,
Гонзалес, Фелипе, политик.– 148,
Горянска, Елка. – 322,
Гуджев, Стайко. – 88,
Гунчев, Ст. – 591,
Гущеров, Христо. – 704,
Гърбузанов, С, председател на ОСПБ. – 194,
Гърланов, Тодор, председател на общинската организация на БСДП град Царево. – 410,
Гюлмезов, Ив. – 585,
Дайнов, Огнян, политик. – 876,
Данков, Тодор, член на БСДП. – 421,
Даудершед, Михаел. – 725,
Деветакова, Люба. – 609,
Деветякова, Л. – 446,
Делчев, Гоце, водач на Българските македоно-одрински революционни комитети. – 68, 550,
552,
Демирев, Анастас. – 149, 581, 583, 586,
Денчев, Константин, журналист. – 816, 718,
Дечев, Теодор, зам-председател на БСДП. – 416, 421, 537, 602, 679
Джеров, Ал. – 742,
Джиджев, Явор Т. – 401,
Джуров, Добри, министър на отбраната. – 223,
Димитров, Ангел. – 563,
Димитров, Благой, депутат от ПГСДС. – 150,
Димитров, Г.М, български политик водач на БЗНС „Пладне“. – 716,
Димитров, Георги Михайлов, български политик, водач на БКП. – 646, 660,
Димитров, Димитър. – 700,
Димитров, Евгени, член на БСДП. – 851,
Димитров, Младен, председател на БСДП – Плевен. – 435,
Димитров, П. – 373,
Димитров, Р. – 484,
Димитров, Филип, министър председател. – 866, 873,
Димитрова, Блага, поетеса. – 663, 664, 734, 830,
Добрев, Г. – 151,
Доган, Ахмед, „политик“. – 743, 96, 191, 743,
Дойчинов, Тони. – 675,
Донев, К. – 384,
Дончев, Д. – 257,
Драганов, Драгомир, проф. – 851,
Дренски, Явор, поет. – 152,
Дренчев, М. – 325, 818,
Друмев, Георги, журналист.– 141,
Друмева, Емилия, юрист.– 722,
Дудев, Юри, член на БСДП. – 401,
Дудрева, Бойка. – 550,
Дулев, Д. – 903,
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Дяков, Ангел Иванов. – 651,
Дянков, Кръстан, журналист. – 49,
Евдокимова, Розалина, журналист. – 54,
Ейков, Евгени. – 225,
Енчева, Дарина, член на БСДП. – 336,
Желев, Андрей, член на ИБ на БСДП г. Плевен. – 469, 590,
Желев, Жельо, президент на република България. – 67, 153, 271, 315, 353, 760, 788, 814, 878,
923,
Желев, Иво, журналист. – 55,
Железанов, Ж, член на БЗНС. – 224,
Желязков, Ант. – 923,
Живков, Тодор Христов, генерален секретар на ЦК на БКП и на Държавния съвет. – 223, 224,
819, 875, 876,
Жосиен, Л. – 786,
Журналов, Манол. – 824,
Запрянов, Иван Петров, адвокат. – 649,
Захариев, Здравко, председател на Общинския комитет на БСДП, Пловдив. – 303,
Златев, Ст. – 154, 251, 330, 594, 548,
Иванов, Антон Козинаров, член на БСДП. – 650,
Иванов, Д. – 155,
Иванов, М. – 923,
Иванов, Марко, полковник. – 156, 217,
Иванов, Н. – 740,
Иванов, П, председател на ЦКС. – 157,
Иванов, Росен, експерт на БСДП. – 831,
Иванов, Росен, председател на КЦ „Напред-92“ – 158,
Иванов, Росен, кординатор. – 566,
Илиев, П. – 459,
Илиев, Симо. – 159,
Илиев, Стефан, архитект. – 218,
Исаев, Мл. – 650,
Исусов, Мито Цеков, акад. – 8,
Йорданов, Ал. – 864, 871,
Йорданов, Йордан, зам. – председател на БСДП. – 445, 446,
Йорданов, Л. - 857,
Йорданов, Н. – 903,
Кабов, Георги. – 160, 466, 356,
Кавалджиев, Тодор Колев, икономист. – 194,
Казасов, Димов, журналист и политик. – 662,
Калчев, Д. – 517,
Калчев, Камен, писател и общественик. – 662,
Камов, Николай, юрист. – 505, 753,
Каравелова, Екатерина, учредител на Българския женски съюз. – 884,
Каракачанов, Ал. – 308,
Каракачанов, Красимир, председател на ВМРО. – 225, 459,
Караколева, Офелия. – 594,
Карамфилов, Захари, проф. – 67,
Карасимеонов, Георги, проф. – 727,
Каров, Калин. – 564,
Касабов, Г. – 219,
Качулева, Мария. – 476,
Керезов, Стамо, политкомисар.– 223,
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Киров, П. – 789,
Кодева, Ваня. – 888,
Коев, Петър, Юрист. – 279, 685,
Коларов, Васил Петров, акад, министър председател (1949 – 1950). – 15, 50,
Колев, Кольо, социолог. – 450, 486, 489, 528, 543,
Колев, М, М, член на БКП. – 161,
Колев, Никола Павлов, член на БКП. – 650,
Кольовски, Любомир, журналист. – 596,
Конев, Илия Харалампиев, проф. – 778,
Константинов, Ал, инж. – 80, 256,
Константинов, Благой. – 163,
Константинов, Георги, писател. – 534,
Константинов, Стефан, съдия. – 145
Константинова, Елка Георгиева, български политик.– 132,
Консулов, Ганчо, журналист. – 162,
Корнажев, П. – 308,
Коруджиев, Д. – 870,
Косев, Константин Димитров. политик. – 690,
Косовски, Радослав, председател на Регионалното обединение на БСДП – 220,
Костадинов, Христо. – 704,
Костов, Б. – 308,
Костов, Иван дин министър председател на РБ (1997 – 2001г.). – 416, 417, 426, 440, 853, 873,
Костов, Трайчо Джунев, член на ЦК на БКП. – 646, 650,
Крайнин, Тихомир. – 273,
Красин, Хр, журналист. – 164,
Крумов, Руен, журналист. – 80, 262, 593, 677, 715,
Крушев, Кр. – 553,
Кунин, Петко Георгиев, български политик. – 650,
Куртев, Ив. – 363,
Курумбашев, Петър Атанасов, инженер и политик. – 668,
Кьосев, Стойчо. – 859,
Кюлюмов, Константин, полковник. – 734,
Кюранов, Д. – 923,
Кюранов, Чавдар Йорданов, проф. – 692,
Лилов, Александър Василев, чл.кор. на БАН и политик. – 292,
Линд, А. – 786,
Луджев, Димитър Петров, политик. – 191, 863,
Луканов, Андрей Карлов, министър председател на България. – 342, 801, 805, 814, 815, 858,
876,
Лулчев, Коста, български политик.– 15,
Лулчев, Лука. – 221,
Лучников, Св. – 871,
Македонска, Виолета Михайлова. – 706,
Маккой, Кенет. – 166,
Маларски, Георги. – 654,
Малкова, Сашка. – 607,
Манолов, Петър, поет. – 664,
Маринкова, Лили, журналист. – 53,
Маринов, Йордан. – 626,
Марков, Георги, конституционен съдия (1994 – 2003 г.) и политик. – 132, 219,
Марков, Марко, посланик в Белгард. – 167,
Марков, Петър, член на БСДП. – 322,
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Марков, Тодор. – 535,
Матов, Христо Апостолов, член на ВМОРО. – 225, 848,
Методиев, Благовест, председател на СДСС. – 610,
Методиев, Румен. – 678, 714,
Мечкова, А. – 352,
Миланов, Ал. – 803,
Миланов, Стефан, арх. – 222,
Минчев, Георги. – 650,
Минчев, Огнян, д-р. – 614,
Минчева, Лилия. – 232,
Мирков, Александър. – 571,
Мирослав, Е. – 877,
Митев, Божидар, член на БСДП. – 436, 452, 477, 489,
Митев, Димитър, член на БСДП. – 578,
Митев, Петър Емил, председател на редколегията на списание „Социалдемокрация“ – 782,
228, 379, 445,
Митов, Димитър, член на БСДП. – 580,
Михайлов, Иван, председател на ВМРО. – 652,
Михайлов, М, член на БЗНС. – 224,
Михайлов, Ст. – 593,
Михайлова, П. – 740,
Михнева, Маргарита, журналист. – 206, 457,
Мицев, М. – 342,
Мичковски, А. – 342,
Мишев, Г. – 803,
Младенов, Пандо. – 225,
Младенов, Петър, държавен глава на НРБ и последен председател на държавния съвет. – 227,
233, 556, 875,
Мозер, Чарлз, американски българист. – 716,
Монова, М. – 352,
Мороа, Пиер, президент на социалистическия интернационал. – 194, 437, 438,
Москов, Атанас, доктор. – 227, 231, 233, 256, 260, 274, 352, 370, 387, 645, 657, 661, 713, 831,
Муравиев, Константин. министър председател на България. – 645,
Мутафчиев, Л. – 474,
Мушанов, Никола Стойков, български политик– 645,
Неврокопски, Иван. – 827,
Нешев, Стефан, член на „Евролевицата“. – 67, 547, 598, 892,
Николич, Милош. – 169,
Николов, Н. – 256, 584,
Николов, Чавдар, икономист. – 279, 496,
Николова, А. – 529,
Николова, Евгения. – 232,
Нихризов, Йордан, вице – президент на БСДП и зам. директор на завода за медицинска
апаратура. – 226, 445, 452, 475, 477,
Новев, Огнян. – 170,
Овчаров, Румен, депутат от БСП. – 218,
Орен, Нисан. – 739,
Панайотов, Валентин. – 603,
Панайотов, Панайот, журналист. – 671,
Панов, Тодор. – 778,
Панова, Маргарита. – 778,
Панчев, Груди. – 80, 256, 258, 300, 321, 336, 614,
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Папазов, Иван, кординатор на БСДП. – 265,
Паризов, В, д-р. – 12,
Паскалев, Огнян, член на НК на БСДП. – 473,
Паскалев, П. – 588,
Пастухов, Кръстьо, министър на вътрешните работи и народното здраве. - 7, 221, 305, 645,
647,
Пачов, П. – 876,
Пеев, Светослав Панайотов, актьор. – 49,
Пейчев, Ал. – 740,
Пейчев, Д, председател на БСДП – Ст. Загора. – 160,
Пенев, Ст. – 227,
Петканчин, Веселин, архитект. – 683,
Петков, Кръстьо, проф. - 308, 420, 434, 471, 483, 495, 496, 541, 603, 641, 747, 752, 785, 908,
Петков, М. – 256, 273, 285,
Петков, Никола Димитров, председател на БЗНС „Никола Петков“. – 2, 7, 15, 217, 224, 276,
567,
Петров, В. – 484,
Петров, Георги, председател на „БЗНС – Никола Петков“. – 172,
Петров, Йосиф, политик и поет. – 273,
Петрова, Димитрина. – 693,
Петърнейчев, Георги. – 504,
Пех, Марине. – 460,
Пимпирева, Анна, поетеса. – 173,
Пиоре, Микаел. – 750,
Пишев, Огнян. – 726,
Поживанов, Михаил, кмет на град Мариупол. – 174,
Полименов, Ив. – 380,
Попов, Ал. – 821,
Попов, Антон Николов, поет и журналист. – 650,
Попов, Георги, министър на социалната политика. – 660,
Попов, Димитър, министър председател на България. – 48, 759, 760, 826,
Попов, Евгени. – 279,
Попов, Мирослав. – 748,
Попов, Н, член на БЗНС. – 224,
Попова, Р. – 446, 450, 470,
Попова, Розалина. – 448,
Попова, Соня. – 49,
Потев, Б, д-р. – 719,
Пресолски, Андрей. – 78,
Протогеров, Александър, председател на ВМРО. – 652,
Пушкаров, Иван, български политик. – 48, 322,
Пушкаров, Ш. – 614,
Първанов, Георги Седефчев, председател на БСП. – 175, 502, 782,
Първанов, Иван. – 67,
Радев, К. – 740,
Радев, Р. – 740,
Радев, Ярослав Георгиев, академик. – 799,
Радославов, Ал. – 892,
Радославов, Стефан. – 58, 299, 300, 312, 313, 318, 354, 356, 361, 394, 397, 524,
Радулов, Лалю, проф. – 176,
Разбойников, Спас Спасов. – 549,
Райкин, Спас Тодоров, проф. – 716,
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Райкова, Анна. – 778,
Ралева, Наташа. – 532,
Рангелов, С. – 322,
Рангелова, Тина. – 56,
Рачев, Добромир. – 702,
Рачев, Цоню, 644,
Рашев, Спас Николов. – 656,
Решев, Асен Сп. – 656,
Рибкин, И. – 786,
Ризов, Илия. – 68,
Рол, Фридрих, секретар на ПЕС. – 451,
Русева, Тони. – 87,
Савов, Еньо, проф. – 758,
Савов, Стефан Димитров, председател на Народното събрание - 8, 185, 871,
Саев, Георги Алексиев, доц. – 178,
Семерджиев, Атанас Георгиев, министър на МВР (1989 – 1990); вице – президент на РБ
(1990 – 1992). – 253,
Семерджиев, Петър. – 217,
Сендов, Благовест, акад. – 49, 196, 315, 921,
Серафимов, К. – 803,
Симеонов, Петко, български политик. – 269, 776,
Симитис, К. – 786,
Слабаков, Петър Петров, актьор.– 309,
Славенков, Б. – 740,
Славов, Кр. – 305,
Славова, Милка. – 598,
Славова, Минка. – 177,
Слатински, Николай, доц. – 624,
Смолянов, Хр. – 921,
Собаджиев, Любомир, български политик. – 206, 457,
Соколов, Йордан, председател на НС. – 218,
Сомлев, Красимир. – 503,
Софиянски, Стефан, кмет на София. -222,
Спиров, Георги, писател. – 63, 796,
Ставрев, Св. – 740,
Стайков, Димитър. – 713,
Стайков, Стефан. – 758,
Стайнов, Петко Стоянов, юрист– 645,
Станев, Янко. – 383, 574, 575, 577, 578, 579, 580,
Стефанов, В. – 344,
Стефанов, Л. – 903,
Стефанович, Миленко. – 758,
Стоилов, Янаки, член на БСП. – 686,
Стоилова, Мария. – 598,
Стойчев, Ст, - 8,
Стоянов, Ив. – 332, 538, 540,
Стоянов, Йордан. – 320,
Стоянов, Милен. – 179,
Стоянов, Петко Христов, акад.– 179,
Стоянов, Петър, президент на РБ. – 405,
Сугарев, Едвин Стефанов, политик и поет.– 682, 871,
Тасков, Никола. – 717,
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Татарчев, Ив, главен прокурор на НР България. – 218,
Тахов, Г. – 180,
Тенев, Иван, журналист – 832,
Терпешев, Добри Колев, деец на БРП к. – 650,
Тимов, Цв. – 555, 558, 763, 779, 780, 781, 821,
Тодоров, Георги, проф. – 271,
Тодоров, Иван. – 223,
Тодоров, Николай. – 735,
Тодоров, Тодор Ж. – 480,
Тодорова, Галя, журналист. – 703,
Токин, Тодор, журналист. – 61,
Томов, Александър, български политик. – 54, 181, 191, 382, 466, 749, 851, 892,
Томов, Хр. Ботев. – 723,
Тончев, Е. – 789,
Топалов, Михаил. – 728,
Трайкова, Улана. – 531,
Трендафилов, Стоян. – 886,
Тренчев, Константин, председател на „Подкрепа“. – 188,
Урибе, Висенте. – 724,
Урибе, Изабел. – 63,
Фасино, Пиеро, съпредседател на комисията на Левите партии в Централна и Източна
Европа – 209,
Ферхойген, Гюнтер, германски политик и еврокомисар по разширяването.– 220,
Филева, Лилия. – 703,
Филипов, Гриша, министър председател на НРБ (1981-1986 г.) – 877,
Филихов, Б. – 575, 579,
Фишер, Хайнц, президент. д-р – 5, 226, 744,
Фредриксон, Кони, главен секретар на Европейския форум за демокрация и солидарност. –
439, 473,
Хариев, Иван Георгиев. офицер. – 223,
Христова, Вера. – 183,
Христозов, Руси, министър на МВР. – 7,
Цанков, Цанко. – 684,
Цеков, Димитър. – 707,
Ценов, Иван. – 889,
Цонков, Атанас. – 47,
Цонков, В. – 803,
Чанков, Георги, член на ЦК на БКП. – 650,
Чапаров, С, член на БЗНС. – 224,
Чаулев, Петър, член на ВМРО. – 652,
Чирков, Александър Асенов, професор, д-р. – 254, 282, 634, 736, 792, 449, 539,
Човиков, Кирил. – 449, 539,
Чолаков, Ив. – 857,
Чолаков, Радомир. – 518,
Чулов, Данаил. – 569, 570,
Чунеску, Серджу, председател на румънската СДП. – 194,
Шалев, Иван. – 225,
Шанданов, Перо, член на ВМРО. – 652,
Шарлетова, В. – 184,
Шарпинг, Р, председател на ПЕС. – 216, 220, 226, 511,
Шишков, Григор, член на НС на БСДП и депутат. – 185, 226, 424, 475, 815,
Шкодров, Запрян, политик. – 185,
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Школагерски, Й. – 655,
Шопов, Васил, член на БСДП и на КС на СДС. – 264, 285, 327, 554, 614, 721,
Шопова, Петя. – 851,
Шрьодер, Герхард, канцлер на Германия. – 136, 210, 466, 786,
Югов, Антон Танев. български политик. – 650,
Юнкеров, Д. – 186,
Янакиев, Иван. – 709,
Янчев, Веселин, доц. – 193, 720,
Янчулев, Ал. – 387, 818,
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