
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ! 

Р Е Ш Е Н И Е 

на Секретариата на ЦК на ДКМС и ръководството на МВР 
за по-нататъшно усъвършенствуване съвместната дейност 
на Димитровския комсомол и органите на Министерството 
на вътрешните работи в борбата срещу идеологическата 
диверсия, престъпността и отрицателните прояви сред 
младежта 

След Писмото на др. Тодор Шивков до ЦК на ДКМС настъпиха 
положителни промени в съвместната работа на Димитровския комсомол 
и органите на МВР в борбата срещу идеологическата диверсия и откло-
ненията от социалистическия начин на живот сред младежта. Нараснаха 
грижите и отговорността на комсомолските комитети за класово-партий-
ното, патриотичното и интернационално възпитание на младото поколе-
ние, по-системна и целенасочена стана работата за Формиране на 
здрав марксистко-ленински мироглед, за засилване на идейната устой-
чивост и революционната бдителност на младите хора. С активната 
помощ и съдействие на Министерство на вътрешните работи бе подгот-
вен и проведен V пленум на ЦК на ДКМС. 

Предприети бяха мерки за повишаване на правната култура и 
социалистическото правосъзнание на младежта. Засилена бе превантив-
но-пропагандната и разяснителна работа. По-добре бяха използвани 



средствата и формите на обществено въздействие в борбата срещу 
отрицателните прояви. Увеличи се броят и се активизира работата на 
оперативните комсомолски отряди към ДОТ в борбата за опазване на 
социалистическата собственост и обществения ред. Внедриха се някои 
нови форми на социална профилактика. По-делово и конкретно стана 
взаимодействието между комсомолските комитети и органите на Минис-
терство на вътрешните работи на всички равнища. 

Въпреки положителните изменения в съвместната ни работа 
съществуват известни пропуски, слабости и неизползувани резерви. 
Не винаги комсомолските комитети съумяват да използуват в практи-
ческата си работа информацията за политическите настроения, за 
състоянието, структурата и динамиката на престъпленията, противооб-
ществените и другите отрицателни прояви сред младежта. 

Недостатъчно системна и целенасочена е съвместната дейност 
за създаване на обществена атмосфера на безкомпромисност, неприми-
римост и порицание срещу нарушенията на социалистическата законност 
и проявите на идеологическата диверсия и буржоазното влияние. Не 
се предприемат необходимите мерки за ограничаване и ликвидиране на 
категорията млади хора, неупражняващи обществено-полезен труд. 
Сериозни слабости се допускат в работата с малолетните и непълно-
летни правонарушители, неовладяна територия е възпитателното въз-
действие по местоживеене. 

В младежкото книгоиздаване и комсомолския печат не се отде- \ 
ля достатъчно внимание на правното възпитание и култура на младежта,, 
на борбата срещу противообществените прояви, престъпленията и дру-
гите отклонения от социалистическия начин на живот. 

Изискванията на Писмото на др. Тодор Живков до ЦК на ДКМС 
и решенията на Националната партийна конференция налагат да се 



усъвършенствува съвместната дейност, да се издигне нейното качество, 
да стане тя по-конкретна, организирана и делова. За постигането на 
тези цели Секретариатът на ЦК на ДКМС и ръководството на Министер-
ството на вътрешните работи 

Р Е Ш И Х А : 

I . Да се засили настъпателността в борбата срещу буржоаз-
1 5 

ната идеология и пропаганда, срещу идеологическата диверсия на 
империализма сред младежта. 

1. Да се усъвършенствува структурата и организацията на 
политическата просвета в ДКМС, като всестранно се разкриват предим-
ствата на реалния социализъм и се задълбочи критиката на капиталис-
тическата действителност и съвременните буржоазни теории. • 

- със съдействието на отдел "Пропаганда" на Министерството 
на вътрешните работи да се актуализират програмите, учебниците и 
методическите помагала по дисциплините "Идеологическата борба на 
съвременния етап" и "Двубой без компромиси". 

Срок: 30 декември 1984 г . 
Отг . : Н. Добрев 

А. Карлов 

- да се обогати тематиката на Съюзната учебна година, 1 

Националния политически конкурс, факултетите за обществени профе- 1 

сии, проблемно-тематичните цикли и лекционната пропаганда със съ-
временните проблеми в борбата срещу идеологическата диверсия и 
буржоазното влияние. 

Срок: 30 декември 1984 г . 



- органите на МВР да оказват помощ при подготовката на 
комсомолските кадри и актива, на пропагандистите и младите лектори 
по проблемите на идеологическата диверсия на империализма и да се 
включват активно в лекционната пропаганда сред младежта. 

Срок: постоянен 
Отг . : първите секретари на 

ОК на ДКМС 
началниците на ОУ на МВР 

2 . По-системно и целенасочено да се използуват възможности-
те на издателство "Народна младеж", на младежките средства за масо-
ва информация в борбата срещу идеологическата диверсия и буржоазно-
то влияние, престъпленията и противообществените прояви сред мла-
дежта. 

- Ежегодно да се изготвя съвместен тематичен план за публи-
кациите в младежкия печат и предаванията на Българско радио и Бъл-
гарска телевизия. 

Срок: 30 октомври 1984 г . 
Отг . : Н. Пеевска 

К. Захариев 

- Издателство "Народна младеж" със съдействието на специал-
ните звена в МВР да разработи дългосрочна програма за книгоиздава-
нето в областта на борбата с буржоазната пропаганда. 1 

Срок: 30 декември 1984 г , 1 

Отг , : Р. Босев 
Н. Захариев 

- Към комплекса на младежките средства за масова информация 



У / 0 . 

на обществени начала да се създаде консултантска група по пробле-
мите на идеологическата диверсия. 

Срок: 30 септември 1984 г . 
От г . : Н. Добрев 

А. Карлов 

3. Да се произведат документални ФИЛМИ, брошури, обзори, 
диапозитиви, фотоизложби и др . , които да се предоставят на комсо-
молските комитети, младежките домове, центровете за социална профи- . 
лактика и др. за ползуване във възпитателната им работа с младежта. 

- Да се подготвят беседи, аудиовизуални и др. нагледни мате-
риали за живота на младежта на Запад, за опитите на противника да 
влияе негативно на българската младеж чрез използуване на междуна-
родния спортен, туристически и научен обмен, радиопропагандата, 
религиозните секти, естрадната музика и др . , които да се изпратят 
на националните промишлени обекти, туристически центрове и младеж-
ките домове. 

Срок: м. юни 1985 г . 
Отг . : Н. Добрев 

А. Карлов 

4 . Да се засили единодействието на комсомолските комитети 
и органите на МВР за пълноценното използуване и осмисляне на свобод-
ното време на младежта. Системно да се осъществяват мерки за издига- 1 

не на идейното равнище и засилване на възпитателното въздействие на 1 

програмите и дейностите, организирани в младежките домове и клубове, 
дискотеките, видеотеките и местата за отдих на младежта. 

Срок: постоянен 
О т г : първите секретари на 



Ч / | 

- Да се извърши, съвместно с КДНК, цялостна проверка по 
изпълнението на решението на партийно-държавната комисия за младеж-
та за дейността на дискотеките. 

Срок: м. ноември 1984 г . 
От г . : Н. Камов 

Е. Узунов 
Ив.Димитров 
П. Стоянов 

- Да се анализират програмите на БТ, Българско радио, ДО 
"Музика", ДО "Театър", ДО "Киноразпространение" и държавно сдруже-
ние "Българско видео" и се предприемат съвместни мерки за недопус-
кане на неподходящи в идейно-художествено отношение произведения. 

Срок: м. февруари 1985 г . 
Отг . : Н. Камов 

Н. Добрев 
Ив.Димитров 
П. Стоянов 

г • „ ' / 

5. Комсомолските комитети и териториалните поделения на 
МВР да предприемат допълнителни мерки относно: 

- Ограничаване и пресичане опитите на противника за създа-
ване на пацифистки настроения сред младежта; 

- Засилване идейно-възпитателната, просветната и културно-
масовата работа сред младите български турци, цигани и потомци на 
насилствено помохамеданчените българи, за активното им включване 
във формите на социално творчество, за възпитанието им в духа на 
българските национални традиции. 


