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Сборникът „Военното разузнаване и Варшавският пакт срещу НАТО” от пореди-
цата „Из архивите на ДС“ е част от международен изследователски проект: „Принос 
към историята на НАТО, видяна през архивите на Варшавския пакт”. Целта на про-
екта е да се представят най-интересните новоразкрити документални колекции от 
военните и разузнавателни архиви на страните от бившия Източноевропейски блок. 
Той е своеобразно продължение на по-мащабния „Паралелен исторически проект за 
НАТО и Варшавският блок”, реализирал се в Цюрих, с участието на учени и архи-
висти от над 15 държави, в чийто дигитален архив1 бяха публикувани стотици доку-
менти, свързани главно с политическите решения и външнополитическите действия 
на двата военнополитически блока по време на двуполюсната конфронтация от го-
дините на Студената война2. С настоящата публикация на архивни материали, съх-
ранявани в Централизирания архив на КРДОПБГДСРСБНА, ще бъдат разкрити в 
автентичен документален вид три ключови теми: 1. Ролята и мястото, отредени на 
българските разузнавателни служби в рамките на Източноевропейския военнополи-
тически блок, и механизмите на взаимодействие и подчиненост във военните и поли-
тическите структури на Варшавския пакт; 2. Основните насоки на противопоставяне 
между двата водещи военнополитически съюза, особено в района на Югоизточна 
Европа; 3. Нови данни и сведения, свързани с историческото развитие на НАТО. 
Предстои в следващ сборник („ПГУ–ДС и Варшавският пакт срещу НАТО”) от по-
редицата „Из архивите на ДС” да бъдат представени документи по темата от архива 
на Националната разузнавателна служба, с което още по-отчетливо ще се разкрият 
сходствата, отликите, координацията и съперничеството между външнополитиче-
ското и военното разузнаване и тяхното използване като инструменти в политиката 
на комунистическия режим в България.

През 2012 г. Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принад-
лежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служ-
би на Българската народна армия публикува документалното издание „Военното 
разузнаване през комунизма”. В него за първи път публичност получиха архивни ма-
териали, свързани с дейността на българското военно разузнаване (РУ–ГЩ)3 и вза-
имодействието му с Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Генералния щаб 
(ГЩ) на Съветската армия и военните разузнавания на страните, участнички във 
Варшавския договор. Настоящото издание приоритетно също включва документи от 
фондовете на Служба „Военна информация“, както и отделни архивни единици от 
фондовете на МВР, които илюстрират взаимния обмен на разузнавателни материали 
между двете структури, като акцентира върху дейността на тайните разузнавателни 
служби на държавите от Варшавския блок срещу противниковия тогава военен съюз 
НАТО. 

1  www.php.isn.ethz.ch 
2  Вж. например: Vojtech Mastny and Sven Holstmark /eds./, War Plans and Alliances in the Cold War: 

Threat Perceptions in the East and West, London, 2006; Jan Hoffenaar /ed./, Military Planning for European 
Theatre Conflict during the Cold War, Zurich, 2007. 

3  Известно по-често сред обществеността като РУМНО.

ВЪВеДеНие

http://www.php.isn.ethz.ch
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Включените в сборника архивни материали са структурирани в три тематични 
раздела и са подредени хронологично. Те са подбрани като представителна и съдър-
жателна извадка от над 50 000 страници документални материали по темата, съхра-
нявани в около 350 архивни единици във фондовете на Централизирания архив на 
Комисията. Документите, поместени в първия раздел, разкриват ролята и мястото на 
Разузнавателното управление (РУ) на ГЩ на БНА в дейността на страните, участ-
нички във Варшавския пакт, насочена срещу главните противници: САЩ, Велико-
британия и останалите западноевропейски държави – членки на НАТО. Вторият раз-
дел представя документи, свързани с дейността на българското военно разузнаване в 
района на Балканите, насочена срещу южните є съседки Турция и Гърция, а третият 
запознава с военните учения на НАТО и националните въоръжени сили на страните, 
членки на пакта. 

За разлика от политическото разузнаване (ПГУ–ДС), което е сравнително по-
автономно и широко използва психологически и дезинформационни операции („ак-
тивни мероприятия”), дейността на военното разузнаване като управление в струк-
турите на Генералния щаб на българската армия е пряко подчинено на директивите и 
указанията на военното ръководство (МНО и ГЩ) и взаимодейства по-целенасочено 
с другите управления и формирования в отбранителната система на страната. Освен 
традиционните средства на стратегическото и оперативно-тактическото разузнаване 
РУ–ГЩ използва в много по-голяма степен в дейността си срещу НАТО възмож-
ностите на радио и радиотехническото (електронно) разузнаване.

Варшавският договор е подписан на 14 май 1955 година, след като Съветският 
съюз не успява да попречи на включването на ФРГ в НАТО. На практика обаче до-
говорът само формализира вече съществуващия Източноевропейски блок, към който 
се числят страните, попаднали в съветската „сфера на влияние“, изграждането на 
който е поставено с подписването на двустранни съюзни договори в края на 40-те 
години на ХХ век. 

В документите от периода 1957–1964 година, включени в настоящия сборник, 
могат да се проследят първите стъпки на българското военно разузнаване като част 
от структурата на Варшавския договор. Според информацията, която се съдържа в 
тях, процесът на организиране на взаимодействието и координацията на разузна-
вателната работа между страните – членки на Варшавския пакт, се развива доста 
бавно. С цел подобряване дейността на военното разузнаване срещу главните про-
тивници САЩ и Великобритания се полагат значителни усилия за осъществяване на 
по-близък контакт между разузнавателните органи на Министерството на отбраната 
и Министерството на вътрешните работи. Приемат се конкретни правила при об-
мяната на информация и деловите контакти в задграничната работа (вж. Документ  
№ 3 и Документ № 8 от сборника).

Взаимодействието между съветското и българското военно разузнаване през 
този период се свежда главно до предоставяне на документални материали с ин-
формационен характер и справочници за въоръжените сили на западноевропейските 
страни – членки на Алианса. До началото на 60-те години рядко се провеждат дву-
странни консултативни и оперативни срещи, но оттогава датират първите форми на 
двустранно сътрудничество с разузнаването на Черноморския флот и Одеския вое-
нен окръг на СССР, насочено предимно срещу активността на Шести американски 
флот в района на Източното Средиземноморие.

В инструкция от 1962 година (вж. Документ № 6 от сборника) се посочва, че 
главната задача, която стои пред органите на българското военно разузнаване, е сво-
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евременното разкриване на подготовката на военните противници за внезапно на-
падение срещу Народна република България. За решаването на тази задача е било 
необходимо да бъдат използвани всички сили и средства на военното и граничното 
разузнаване, органите на МВР, съществуващите легални възможности на българ-
ските официални учреждения в капиталистическите страни, на различни търговски, 
културни, спортни и други делегации, излизащи зад граница, като съответните ми-
нистерства и учреждения съгласуват своите действия с Генералния щаб на БНА. Из-
пълнението на инструкцията е възложено на министъра на народната отбрана ген. 
Добри Джуров. 

От публикуваните в сборника материали ясно се вижда, че българското воен-
но разузнаване проявява самостоятелна инициатива и предлага осъществяването на 
координация и взаимодействие в рамките на Варшавския договор да бъде поставе-
но на по-висока многостранна основа. В края на ноември 1963 година в Москва е 
проведена среща между ръководството на Главното разузнавателно управление на 
Съветската армия, заместник-началника на РУ на ГЩ на БНА и началника на отдел 
„Информация“ на РУ на ГЩ. По време на срещата българските представители изра-
зяват мнение, че досегашната работа на разузнавателните органи на страните, участ-
нички във Варшавския договор, се води децентрализирано и не съвсем целенасоче-
но и поставят въпроса за създаването на разузнавателен координационен орган към 
Варшавското командване. Съветската страна не дава отговор на този конкретно пов-
дигнат въпрос, но представителите є посочват, че българското военно разузнаване, 
освен към Гърция и Турция, е необходимо да проявява интерес и към военнополи-
тическото положение и на другите разузнавани държави. Във връзка с подготовката 
на българските оперативни работници за работа в САЩ Главно разузнавателно упра-
вление на СССР поема ангажимента да изпрати материали, които да бъдат в помощ 
при разузнавателната работа на българските им колеги по отношение на ракетните, 
военновъздушните и военноморските бази. Прието е предложението информацията, 
придобита от българските оперативни работници в Съединените щати, да се предава 
на място директно на съветския военен аташе (вж. Документ № 9 от сборника).

През лятото на 1964 година министърът на народната отбрана ген. Добри Джу-
ров излиза с инициативата за свикване на двустранни съвещания между военните 
разузнавания на страните – членки на Варшавския договор, с цел постигане на едно 
по-тясно сътрудничество в дейността на разузнавателните органи. Той лично изпра-
ща писма до министрите на отбраната на всички съюзнически държави, в които ги 
информира за тази своя инициатива. Армейският генерал на ГДР Хофман благодари 
за отправеното предложение, но подчертава, че е по-целесъобразно съвещанието да 
бъде свикано от страна на Главното командване на обединените въоръжени сили, за 
което вече е уведомил маршала на Съветския съюз Гречко и очаква неговото мнение 
(вж. Документ № 13 от сборника).

Обединеното командване на въоръжените сили взема решение да бъде реализи-
рана инициативата на България, като й възлага да организира и проведе първото съ-
вещание на представителите на разузнавателните управления на генералните щабо-
ве на армиите от Варшавския договор. Съвещанието се открива на 6 октомври 1964 
година в София. На него се приемат решения по основните и принципни въпроси на 
взаимодействието. Изработват се документи, отразяващи ангажиментите, които ръ-
ководителите на военните разузнавания на страните – членки на Варшавския дого-
вор, поемат при изпълнение на общите задачи в дейността срещу противниковия во-
еннополитически блок (вж. Документ № 16 от разширеното електронно издание).
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Във връзка със събитията в Чехословакия през 1968 година и последвалата воен-
на интервенция на Обединените въоръжени сили на Варшавския договор в докумен-
тите се открива информация, че отдел VII (Западни страни) на РУ на ГЩ на БНА е 
провеждал  интензивна дейност за събиране на предварителна информация по повод 
на случващото се в съюзната държава. С няколко справки и шифрограми в Центъра е 
донасяно за мероприятия, провеждани от правителството на ФРГ по повишаване на 
боеготовността на Бундесвера и съсредоточване на войски в пограничните райони 
с Чехословакия (вж. Документ № 20 от разширеното електронно издание). Сред 
задачите на българското военно разузнаване е била и тази да събира информация за 
реакцията на западноевропейските страни – членки на НАТО, по повод на военната 
интервенция. В същия документ се споменава, че по линия на НАТО са получени 
сведения само за сесиите и съвещанията на неговите органи. Почти никакви данни 
не са постъпвали по мероприятия за подготовка на страните за въображаема агресия 
и снабдяване на въоръжените сили със средства за нападение, каквато е пропаганда-
та на Кремъл през тези месеци. 

В началото на 70-те години българското военно разузнаване вече има изградени 
резидентури под прикритие в общо 17 държави, като по-голямата част от тях се на-
мират в Западна Европа. От документите става ясно, че основната дейност на тези 
резидентури е била насочена срещу Франция и ФРГ. Голяма по обем е информаци-
ята, получена по разузнаването на Франция, свързана най-вече със самостоятелната 
роля на Париж след напускането на военните структури на Алианса през 1966 г. 
Особен интерес представлява информационният бюлетин, озаглавен „Новостите във 
френското въоръжение“, чийто оригинал е изпратен на Главното разузнавателно уп-
равление на Генералния щаб на Въоръжените сили на СССР (вж. Документ № 27).

Във връзка с формирането на главни командвания на резличните театри на во-
енни действия през април 1980 година представители на българското военно разуз-
наване отново поставят въпроса за организация на взаимодействието и субордина-
цията в рамките на Обединените въоръжени сили на държавите – участнички във 
Варшавския договор. Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА из-
лиза с предложение до Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на 
Въоръжените сили на СССР да направи принципни препоръки за решаването на този 
проблем (вж. Документ № 37 и № 38 от сборника). 

През 1981 година ГРУ на ГЩ на Въоръжените сили на СССР, съвместно с КГБ, 
започват най-крупната и сложна операция в историята на СССР по събирането на 
разузнавателна информация с цел разкриване намеренията на САЩ и страните – 
членки на НАТО, да използват ядрено оръжие срещу СССР. Операцията носи на-
именованието „ВРЯН“ (Внезапно ракетно-ядрено нападение) и придобива харак-
тер на постоянно действаща задача за разузнавателните органи. На многостранно 
съвещание в Москва на ръководителите на външнополитическите разузнавания от 
Варшавския пакт през 1982 г. задачата е спусната като приоритетна и за източноев-
ропейските тайни служби, а по време на т.нар. криза с „Евроракетите“ през 1983 г. 
западните експерти констатират, че в Кремъл са обхванати от истинска „военна пси-
хоза“. Дори и в новата политическа обстановка след идването на М. С. Горбачов на 
власт операция „ВРЯН” не е отменена, което става едва в края на Студената война4. 
От прегледаните документи в архива на служба „Военна информация“, които са на 

4 Вж. Jordan Baev, “Von der Entspanung zur Kriegspsychose, 1975-1985”, In: Militar und Staatssicherheit im 
Sicherheitskonzept der Warschauer Pakt Staaten, Berlin, 2010, S. 347-349; Йордан Баев, „Военни игри и тайни опе-
рации: митовете на Варшавския договор”, В: История, митология, политика, София, 2010, с. 372-377. 
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съхранение в Централизирания архив на Комисията, обаче бяха открити само два с 
информация, отнасяща се до операция „ВРЯН“. В първия се посочва, че главните 
усилия на военните разузнавания на страните от Варшавския договор са насочени 
към своевременното разкриване на плановете и практическите мероприятия на во-
еннополитическите ръководства на страните – членки на НАТО, по подготовката на 
внезапно нападение и разпалване на война срещу държавите от Варшавския дого-
вор (вж. Документ № 51 от сборника). Във втория се съдържат данни за начина, 
по който западноевропейските страни са осигурили защитата на своето население в 
условията на съвременната война. Отбелязва се още, че в скандинавските страни ма-
сово се изграждат скривалища в скалите, които имат повишена защитеност против 
ударната вълна на ядрения взрив (вж. Документ № 42 от сборника).

Във втория раздел на сборника са поместени документи, разкриващи дейността 
на българското военно разузнаване, насочена срещу южните съседи на НРБ – Турция 
и Гърция, които са част от Югоизточния фланг на НАТО. След 1955 година южната 
граница на България се превръща в граница между НАТО и страните от Варшавския 
договор, което определя основните задачи на българското военно разузнаване: да се 
наблюдава движението на военни части на турската и гръцката армия, подготовката 
и провеждането на многостранни и национални военни учения и придобиване на 
информация за числеността, дислоцирането и въоръженията на турската и гръцката 
армия.

В документите от началото на 60-те години преобладават сводки относно получе-
ни данни и сигнали за готвени и провеждани действия в Турция и Гърция, насочени 
против България. Съдържащата се в тях информация се отнася до военнополитически 
въпроси, съвместните маневри на турските и гръцките въоръжени сили с американ-
ските флотски единици, дислокацията на основните сили на Шести американски флот 
и предстоящи десантни учения на НАТО в района на Източна Тракия. Данните са при-
добити от РУ–ГЩ, от Управление гранични войски и от Първо управление на ДС. 

При смяната на стария с новия български военен аташе в Атина през 1964 го-
дина двамата са били приети от началника на Генералния щаб на гръцката армия 
генерал Сакелариу. Той споделил, че командването на гръцката армия е обезпокоено 
от непрекъснатото повишаване на бойната готовност на българската армия. Гърците 
смятали, че това е подготовка за една бъдеща война срещу Гърция, защото „едва 
ли можело да става въпрос за война с Югославия, а срещу Турция ще се бие преди 
всичко СССР”. Сакелариу заявил, че България и Гърция трябва да живеят в мир и да 
правят всичко възможно да подобрят положението на своите народи (вж. Документ 
№ 63 от сборника).

В оценка на изпълнението на информационните задачи от отдел IV (Служба 
„Информация”) за 1967 година (вж. Документ № 64 от сборника) се посочва, че в 
информационните донесения са поместени сведения, които имат само констативен 
характер, а част от тях са недостоверни. Дейността на отдела по изпълнение на ин-
формационните задачи по Турция е оценена като неудовлетворителна. В тази връзка 
първият заместник-министър на народната отбрана и началник на ГЩ на БНА ген. 
Семерджиев изпраща до началника на РУ на ГЩ задължителните задачи за изпъл-
нение от органите на военното разузнаване. Като най-важни той определя добиване-
то на разузнавателни данни за взаимоотношенията на Турция и Гърция със САЩ и 
НАТО, становищата на турското и гръцкото правителство по въпроси, разглеждани 
на сесиите и конференциите в различни органи на Северноатлантическия алианс 
(вж. Документ № 88 от разширеното електронно издание).
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През декември 1969 година началникът на Разузнавателното управление на Ге-
нералния щаб на БНА ген. Зикулов изпраща писмо до министъра на вътрешните 
работи Ангел Солаков, в което отправя молба, чрез съответните органи на МВР, с 
цел изясняване на някои въпроси по Турция и Гърция, да бъдат използвани и българ-
ски граждани, които пътуват и временно пребивават на територията на тези страни  
(вж. Документ № 66 от сборника).

От началото на 70-те години се забелязва значително повишаване на възмож-
ностите на българското военно разузнаване по изпълнение на задачите, свързани с 
разузнаванелната дейност срещу Турция и Гърция. В информационните донесения 
и сводки са отразени данни за организационната структура на Генералния щаб на 
турската и гръцката армия. Към щаба на НАТО в Измир е открит свързочен възел, 
обслужван от американски, гръцки и турски личен състав (вж. Документ № 67 от 
сборника). Разкрити са радиорелейни линни, обслужващи Обединените въоръжени 
сили на НАТО в Европа и въоръжените сили на САЩ на територията на Турция.

В третия раздел на сборника са поместени документи, които съдържат данни 
за командно-щабни и войскови учения на Обединените въоръжени сили на НАТО, 
провеждани на територията на Южноевропейския театър на военни действия. Още 
непосредствено след създаването на Организацията на Варшавския договор, през 
втората половина на 1955 г. военноразузнавателните служби на източноевропей-
ските държави споделят информации за първото многостранно учение на НАТО на 
цялата европейска територия „Трайдънт-1“. От началото на 60-те години особено 
внимание се обръща на серията от есенни учения на НАТО „Фалекс“5, поради което 
на първото многостранно съвещание на ръководителите на военните разузнавания в 
София през октомври 1964 г. е взето решение за провеждане на периодични срещи 
за съгласуване на съвместните разузнавателни мероприятия по проследяване актив-
ността на войските и щабовете на страните от НАТО при осъществяване на подобни 
учения. По отношение на Южноевропейския театър на военни действия българското 
военно разузнаване си сътрудничи специално със съветските и унгарските си съю-
зници, които изпращат свои експертни радиоразузнавателни екипи по време на голе-
ми натовски военни учения на турска и гръцка територия. През 70-те и 80-те години 
редовно преди и след мащабни учения на НАТО (Уинтекс, Отъм фордж и т.н.) се 
провеждат съвместни съвещания на представители на оперативно-тактическото и 
електронното разузнаване от Варшавския пакт. 

По време на ученията в района на Балканите и акваторията на Средиземномори-
ето отделът за радио и радиотехническо разузнаване в РУ–ГЩ отблизо следи дей-
ността на противниковите щабове и войскови части, обобщава и анализира добитите 
данни, изготвя подробна оперативна справка, която предава на служба „Информа-
ция“. В няколко документа са поместени сведения за национални учения на воен-
новъздушните сили на Турция, проведени в акваторията на Егейско и Средиземно 
море и учения на сухопътните войски на Гърция. Придобитата информация често 
се използва при подготовката на сценариите за провеждане на войскови и командно-
щабни учения на българска територия и в акваторията на Черно море.

В изказване на заместник-началника на РУ на ГЩ и началник на служба „Ин-

5 Вж. по-подробно: Jan Hoffenaar, “East German Military Intelligence for the Warsaw Pact in the 
Central Sector”, In: Blueprints for Battle: Playing for War in Central Europe, 1948-1968, University of 
Kentucky Press, 2011, p. 75-92; Jordan Baev, “Warsaw Pact multilateral military intelligence estimates on 
NATO’s war plans and military exercises”, In: ACTA 2013, Joint and Combned Operations in the History of 
Warfare, Rome, 2014, p. 624-634.
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формация“ ген. Георги Попов по време на сбора на ръководния състав от органите за 
радио и радиотехническо разузнаване, състоял се в края на 1990 година, се посочва, 
че извършените радикални промени в държавите от Източна Европа са оказали вли-
яние върху съдържанието и начина на провеждане на военните учения. Част от тях, 
особено на Централноевропейския и Северноевропейския театър на военни дейст-
вия, са отменени или са проведени без участието на САЩ. Промени са замисълът и 
начинът на провеждане на ученията на Обединените въоръжени сили на НАТО на 
Южноевропейския театър на военни действия (вж. Документ № 160  от разшире-
ното електронно издание).

* * *

В книжния вариант на сборника „Военното разузнаване и Варшавският пакт 
срещу НАТО“ са включени 123 документа, а в разширеното електронно издание – 
160 документа. Независимо от огромния по обем прегледан архивен материал със-
тавителите не претендират за пълна изчерпателност на темата, тъй като процесът по 
предаването на документите от архива на Служба „Военна информация“ в Центра-
лизирания архив на Комисията все още не е приключил. Въпреки вероятността от 
възможни пропуски публикуваните документи в настоящия сборник представляват 
ценен исторически извор за изследователите, наели се със задачата да пишат обек-
тивна история на двата големи противопоставящи се военни блока по време на Сту-
дената война.

        КрДопБГДсрсБна
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IntRoDUCtIon

The collection of records ‘Military Intelligence and the Warsaw Pact against NATO’ 
from the series ‘From the archives of the Secret Services’ is a part of the international 
research project:  ‘A Contribution to NATO’s history viewed through the Warsaw Pact 
records’. The project aims at presenting the most interesting newly disclosed collections of 
records from the military and intelligence archives of the countries from the former Eastern 
European bloc. It is a logical follow up of the broader ‘Parallel History Project on NATO 
and the Warsaw Pact’, located in Zurich with the participation of researchers and archivists 
from more than 15 countries in whose digital archive1 hundreds of documents have been 
published, related mainly to the political decision making and activities of the two military 
blocs during the bipolar confrontation from the Cold War era2. With the present publication 
of archival documents stored in the Centralized archive of CDDAABCSSISBNA, three 
key issues will be revealed by authentic documentary evidences: 1. The role and the place 
of the Bulgarian Intelligence Services within the framework of the East European military-
political bloc and the mechanisms of interaction and subordination in the military and 
political structures of the Warsaw Pact; 2. The main lines of confrontation between the 
two leading political-military alliances, especially in South-eastern Europe; 3. New data 
and information related to the historical development of NATO. Forthcoming in the next 
collection (‘Bulgarian Foreign Intelligence and the Warsaw Pact against NATO’) from 
the series “From the archives of the State Security” are to be presented related documents 
from the archive of the National Intelligence Service, which will reveal more clearly the 
similarities, the differences, the coordination and the rivalry between the Foreign and 
Military Intelligence services and their use as tools in the policy of the communist regime 
in Bulgaria. 

In 2012 the Commission for disclosure of documents and announcing affiliation of 
Bulgarian citizens to the State Security and Intelligence Services of the Bulgarian National 
Army published a documentary edition “Military Intelligence during the Communist era.” 
Archival materials related to the activities of the Bulgarian Military Intelligence (RU-GS)3 
and its interaction with the Main Intelligence Directorate (GRU) at the General Staff (GS) 
of the Soviet Armed Forces and military intelligence services of the Warsaw Pact member 
states, gained publicity there for the first time. The present edition also includes priority 
documents from the funds of the Military Information Service as well as separate archive 
units from the funds of the Ministry of Interior, which illustrate the mutual exchange of 
intelligence materials between the two structures, focusing on the activities of the secret 
intelligence services of the Warsaw bloc countries against the adversary military alliance 
NATO. 

The archival materials included in the collection are structured in three thematic sections 
and arranged chronologically. They were selected as a representative and meaningful 
sample of over 50 000 pages documentary material on the subject stored in about 350 
archival units in the records of the centralized archive of the Commission. Documents 

1  www.php.isn.ethz.ch 
2  Cf. for example: Vojtech Mastny and Sven Holstmark /eds./, War Plans and Alliances in the Cold War: 

Threat Perceptions in the East and West, London, 2006; Jan Hoffenaar /ed./, Military Planning for European 
Theatre Conflict during the Cold War, Zurich, 2007. 

3 Intelligence Directorate at the General Staff of Bulgarian Armed Forces. More commonly known 
amongst the public as Intelligence Directorate of Ministry of National Defence (RUMNO) 

http://www.php.isn.ethz.ch
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housed in the first section reveal the role and place of the Intelligence Directorate (ID) of the 
General Staff of the Bulgarian National Army in the activities of the countries participating 
in the Warsaw Pact against major opponents: the USA, Great Britain and other Western 
European countries – members of NATO. The second section presents documents related 
to the activities of the Bulgarian military intelligence in the Balkans, against its southern 
neighbors Turkey and Greece, and the third introduces military exercises of NATO and the 
national armed forces of the countries – members of the Pact. 

Unlike the political intelligence (First Main Directorate of State Security), which 
is relatively independent and widely used disinformation and psychological operations 
(‘active measures’), the activities of military intelligence as a management in the 
structures of the General Staff of the Bulgarian National Army is directly subordinate to 
the directives and instructions of the military leadership (MND and GS) and interacting 
more purposefully with other departments and units in the defense system. Besides the 
traditional tools of strategic and operational-tactical intelligence, ID-GS used to a greater 
extend in their operations against NATO, the capabilities of radio reconnaissance and radio 
intercept (electronic) intelligence. 

The Warsaw Pact was signed on May 14, 1955, after the Soviet Union did not manage 
to prevent the inclusion of the Federal Republic of Germany to NATO. In practice, however, 
the Pact only formalizes the already  existing Eastern Bloc, which belong to countries 
caught up in the Soviet “sphere of influence”, the construction of which began with the 
signing of the bilateral alliance agreements in the late 1940s.

In the documents from the period 1957-1964, included in this collection, can be traced 
the first steps of the Bulgarian military intelligence as part of the Warsaw Pact structure. 
According to the information contained in them, the process of organizing the interaction 
and coordination of intelligence work between the countries - members of the Warsaw 
Pact, is developing quite slowly. In order to improve the activity of the military intelligence 
against the major adversaries, i.e. USA and Great Britain, significant efforts are being made 
to promote closer contact between the intelligence bodies of the Ministry of Defence and 
Ministry of Interior. Specific rules have been adopted related to the information exchange 
and the formal contacts in the overseas affairs. (See. Document No 3 and Document No 
8 of the collection)

The interaction between the Soviet and Bulgarian military intelligence services during 
this period is limited mainly to the provision of documentary materials for informational 
purposes only and reference to the armed forces of the Western countries - members of the 
Alliance. Until the early 1960s bilateral consultative and operational meetings were rarely 
held, but since then on date the first forms of bilateral cooperation with the intelligence of 
the Black Sea Fleet and Odessa Military District of the USSR appeared, directed mainly 
against the activity of the Sixth US Fleet in the region of the Eastern Mediterranean.

In an instruction of 1962 (See. Document №6 of Proceedings) it is stated that the main 
task for the authorities of the Bulgarian military intelligence is timely disclosure of the 
preparation of the military opponents for raid against the People’s Republic of Bulgaria. 
For the solution of this task it was necessary all forces and means of military and border 
intelligence to be used, the MoI, the existing legal opportunities for Bulgarian official 
institutions in capitalist countries, various commercial, cultural, sports and other delegations 
going abroad, by the coordination of activities between ministries and agencies with the 
General Staff of the Bulgarian National Army. The implementation of this instruction is 
assigned to the Minister of National defense – Gen. Dobri Dzhurov.
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It is clear from the materials published in the collection that the Bulgarian military 
intelligence undertakes its own initiative and offers the implementation of coordination 
and cooperation within the Warsaw Pact to be placed on a higher multilateral basis. At 
the end of November 1963 a meeting was held in Moscow between the leadership of the 
GRU of the Soviet Army and a Bulgarian delegation, which include the Deputy Chief of 
the Intelligence Directorate and the Head of the ‘Information’ Department of ID at GS 
of BNA. During the meeting the Bulgarian representatives express the opinion that the 
current work of the intelligence authorities of the countries participating in the Warsaw 
Pact, is kept decentralized and inexpediently and raise the issue of the establishment of 
intelligence coordination body of the Warsaw Pact Defence Council. The Soviet Union 
does not respond to this particular question raised, but its representatives indicate that the 
Bulgarian military intelligence service, except for Greece and Turkey, should also show 
interest in the military-political situation of the other countries being under reconnaissance. 
With regard to the preparation of the Bulgarian operatives to work in the USA, the Main 
Intelligence Directorate of the Soviet Armed Forces takes the initiative of sending materials 
to accompany the intelligence work of Bulgarian counterparts in terms of missile, air and 
naval bases. It was accepted that the information acquired by the Bulgarian operatives in 
the United States is to be transmitted directly to the place of the Soviet military attaché 
(See. Document No 9 of the collection).

In the summer of 1964 the Minister of National Defense gen. Dobri Dzhurov comes 
out with the initiative to hold bilateral meetings between the military intelligence services 
of the Warsaw Pact member states, in order to achieve a closer interaction among the 
intelligence bodies in their activity. He personally sends letters to the Ministers of Defence 
of all allied countries in order to inform them about this initiative of his. East German 
minister of defence gen. Heinz Hoffmann thanks for the proposal, but points out that it 
will be more appropriate if the meeting is convened by the Warsaw Pact Joint Armed 
Forces Staff of unified armed forces, of which he has already informed the Soviet Union 
Marshal Grechko and the expects and expects their opinion (see. Document No 13 of the 
collection).

The Unified Command of the Joint Armed Forces decides the initiative of Bulgaria to 
be implemented, and the country is commissioned to organize the first meeting of chiefs of 
the intelligence directorates of the General Staffs of the Warsaw Pact armies . The meeting 
is opened on October 6, 1964 in Sofia. Decisions are on major issues of principle and 
of interaction. Documents are worked out reflecting the commitments that the heads of 
military intelligence of the Warsaw Pact –member states take in performing common tasks 
in the activities against the adversary military bloc. (See. Document No 16 from the 
extended electronic edition).

 In connection with the events in Czechoslovakia in 1968 and the subsequent 
military intervention of the Warsaw Pact armed forces , the documents reveal information 
that Department VII (western countries) of ID of GS of BNA has performed an intense 
activity of collecting preliminary information with regard to what is happening in the allied 
country. With a few cryptic messages and reports in the Centre information was delivered 
about events held by the Government of West Germany for raising the readiness for combat 
of the Bundeswehr and the focus was put on troops in the border areas of Czechoslovakia 
(See. Document No 20 from the extended electronic edition). Among the tasks of the 
Bulgarian military intelligence was the one including acquiring of information on the 
reaction of the Western countries, regarding the military intervention. In the same document 
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it is mentioned that under NATO information has been received with regard to the sessions 
and meetings of its bodies. Almost no data has been submitted on the activities aiming 
at preparing the countries for imaginary aggression and the armed forces supply with the 
means of attack, such as the Kremlin propaganda during these months.

 In the early 1970s the Bulgarian military intelligence has already built stations 
undercover in 17 countries, most of them are located in Western Europe. From the 
documents it becomes clear that the main activity of these residencies is directed at France 
and FRG. A large amount of information is obtained under the intelligence of France, 
mostly related to the independent role of Paris after leaving the military structures of the 
Alliance in 1966. Of particular interest is the information bulletin entitled „Developments 
in the French armament“, the original of which bulletin is sent to the Main Intelligence 
Directorate of the General Staff of Soviet Armed Forces (See. Document No 27).

In connection with the formation of the Unified Command of the various War Theaters 
in April 1980 representatives of the Bulgarian military intelligence raise questions again 
about the organization of the interaction and subordination within the Warsaw Pact joint 
armed forces . The Intelligence Directorate of the General Staff of BNA addressed a 
proposal to the GRU to make fundamental recommendations for solving this problem 
(See. Documents No 37 and No 38 the collection).

In 1981, the GRU together with the KGB, begins the most large-scale and complex 
operation in the history of the Soviet secret services obtaining of intelligence information 
in order to identify the intentions of the USA and the other NATO member states to use 
nuclear weapon against the USSR. The operation is named „VRYAN“ (a sudden rocket - 
nuclear attack) and acquires the character of a permanent task for intelligence agencies. At a 
multilateral meeting in Moscow the heads of the Warsaw Pact foreign intelligence services 
in 1982, the task was given as a priority one for the Eastern European secret services, and 
during the so called crisis with the „Euro missiles“ in 1983 the Western experts found that 
Kremlin is obsessed by a real „war scare psychosis“. Even in the new political situation 
after the coming of M. S. Gorbachev to power operation „VRYAN“ is not canceled. That 
happens only at the end of the Cold War4. From the documents reviewed in the archives of 
the “Military information” Service which are stored currently in a centralized archive of 
the Committee, however, only two were found holding information related to the operation 
“VRYAN”. In the first one it is stated that the main efforts of the military intelligence of 
the Warsaw Pact countries are aimed at the timely disclosure of the plans and the practical 
activities of the military-political leadership of the countries - members of NATO on 
the preparation of a surprise attack and the fomentation of war against the Warsaw Pact 
countries (See. Document No 51 of the collection). The second one contains information 
about the way Western countries have ensured the protection of its population in the 
conditions of modern warfare. It also noted that in the Nordic countries mass construction 
of shelters in the rocks has increased protection against shock wave of nuclear explosion 
(See. Document No 42 of the collection).

In the second section of the collection there are documents revealing the activities 
of the Bulgarian military intelligence against the southern neighbors of the People’s 
Republic of Bulgaria - Turkey and Greece, which are part of the Southeast flank of NATO. 
After 1955 the southern border of Bulgaria became the border between NATO and the 

4 See. Jordan Baev, “Von der Entspanung zur Kriegspsychose, 1975-1985”, In: Militar und 
Staatssicherheit im Sicherheitskonzept der Warschauer Pakt Staaten, Berlin, 2010, S. 347-349; Yordan Baev, 
„Military games and secret operations: the myths of the Warsaw Pact”, In: History, Mythology, Politics, 
Sofia, 2010, с. 372-377.



17

Warsaw Pact, which stipulates the main tasks of the Bulgarian military intelligence: to 
observe the movement of troops of the Turkish and the Greek army, the preparation and 
the implementation of national and multilateral military exercises and acquisition of 
information about the number, the dislocation and the arms and the Turkish and Greek 
armies.  

The documents from the beginning of the 1960s contain mainly summaries on 
received data and signals for actions prepared and held in Greece and Turkey aimed against 
Bulgaria. It contains information relates to the military-political issues, joint maneuvers of 
the Turkish and Greek armed forces with US naval units, the dislocation of the main forces 
of the Sixth US Fleet and the upcoming landing troops exercises of NATO in the region of 
Eastern Thrace. Data were acquired by the ID-GS from the Border Troops Directorate and 
from the First Directorate of State Security. 2

When replacing the old with the new Bulgarian military attaché in Athens in 1964, they 
were both  accepted by the Chief of General Staff of the Greek Army, General Sakellariou. 
He told that the General Staff of the Greek army was concerned about the continuous 
improvement of the combat readiness of the Bulgarian Army. The Greeks believed that 
this is preparation for a future war against Greece, because „hardly can it be a question of 
war with Yugoslavia, and the USSR would fight primarily against Turkey“.  Sakellariou 
stated that Bulgaria and Greece must live in peace and do everything possible to improve 
the situation of its nations (See. Document No 63 of the collection).

In assessing the fulfillment of the information tasks from Department IV (Office 
“Information”) for 1967 (See. Document №64 of the collection) it is stated that in the 
information given there is data that has only got the character of findings, and some of them 
are unreliable. The department‘s activities elated to the implementation of information 
tasks in Turkey are evaluated as unsatisfactory. In this regard, the First Deputy Minister 
of National Defence and Chief of GS of BNA, gen. Atanas Semerdziev, sent to the Chief 
of ID of GS mandatory tasks to be implemented by the military intelligence departments. 
As being most important he defines the obtaining intelligence data on the relationship 
between Turkey and Greece and the USA and NATO, the views of the Turkish and Greek 
Governments on the issues discussed at the sessions and conferences in various organs of 
the North Atlantic Alliance (See. Document No 88 from the extended electronic edition).

In December 1969 the chief of the Intelligence Directorate of the General Staff of BNA 
gen. Vasil Zikulov sent a letter to the Minister of Interior Angel Solakov in which requests, 
by the appropriate authorities of the Interior Ministry and in order to clarify certain points 
on issued related to Turkey and Greece, Bulgarian citizens travelling to and staying in the 
territory of these countries to be used as well (See. Document No 66 of the compendium).

Since the beginning of 1970’s  a significant increase can be noticed in the capabilities 
of the Bulgarian military intelligence of implementing the tasks associated with the 
intelligence activity against Turkey and Greece. Information and summaries delivered 
report on the organizational structure of the General Staff of the Turkish and Greek 
armies. A telecommunication node was opened at NATO headquarters in Izmir, served by 
American, Greek and Turkish personnel (See. Document No 67 of the collection). Radio-
relayed lines are opened serving the Allied NATO forces in Europe and the US armed 
forces on the territory of Turkey.

The third section of the collection contains documents holding data about the command 
staff and military exercises of the NATO Allied Armed Forces held on the territory of 
southern European theater of military action. Even immediately after the establishment of 
the Warsaw Treaty Organization in the second half of 1955 military intelligence services 
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of the Eastern European countries share information on the first multilateral NATO 
exercise throughout European territory „Trident-1“. Since the early 1960s particular 
attention is paid to the series of autumn NATO exercises ‘FALLEX’55, which is why the 
first multilateral meeting of the heads of military intelligence was held in Sofia in October 
1964 at which it was decided to hold periodic coordination meetings joint intelligence 
activities by tracking the activity of troops and staffs of NATO countries in carrying out 
similar exercises.  With regard to southern European war theater the Bulgarian military 
intelligence services cooperate especially with the Soviet and Hungarian allies who send 
their expert radio intelligence teams during major NATO military exercises on Turkish 
and Greek territory. In the 1970s and 1980s regularly before and after large-scale NATO 
exercises (WINTEX, Autumn Forge etc.) joint meetings of representatives of Warsaw 
Pact operational,tactical, and electronic intelligence departments  were held.

During the trainings in the Balkan region and Mediterranean Sea aquatorium, the 
department for radio and radio-technical reconnaissance in ID-GS closely monitor the 
activities of the enemy headquarters and troops, summarize and analyze the extracted 
data, prepare a detailed operational reference, which transfers to ‘Iinformation’ Service. 
Information regarding national AERIAL Turkey conducted in the waters of the Aegean 
and Mediterranean seas and land training in Greece is enclosed in several documents. 
The acquired information is often used in the preparation of scenarios for the conduct of 
military command and staff exercises on the territory of Bulgaria, and then waters of the 
Black Sea. 

In his statement, the Deputy Chief of Bulgarian military intelligence service and head 
of “Information” Service, gen. Georgi Popov during a meeting of the radio and radio-
technical reconnaissance departments, held at the end of 1990, indicated that the radical 
change in the Eastern European countries have affected the content and the taking place 
of the military trainings. Some of them, especially the Central and North European War 
Theater was canceled or conducted without the USA participation. The intention and the 
way of conducting the exercises of the Joint Armed Forces of NATO‘s South European 
war theater are changed (See. Document No 160 from the extended electronic edition).

* * *
 The paper edition of the collection “Bulgarian Military Intelligence and the 

Warsaw Pact against NATO” includes 123 documents, while in the extended electronic 
version 160 documents are included.  Despite the huge volume of archive material, the 
experts who worked it out do not claim complete comprehensiveness of the topic, as the 
process of transmission of documents from the archives of „Military Information“ Service 
to the centralized archive of the Committee is not finished yet. Despite the likelihood of 
possible shortcomings, the documents published in this collection represent a valuable 
historical source for researchers who have taken up the task to write objective history 
about the two major opposing military blocs during the Cold War era.

CDDAABCSSISBNA

5  See: Jan Hoffenaar, “East German Military Intelligence for the Warsaw Pact in the Central Sector”, 
In: Blueprints for Battle: Playing for War in Central Europe, 1948-1968, University of Kentucky Press, 
2011, p. 75-92; Jordan Baev, “Warsaw Pact multilateral military intelligence estimates on NATO’s war 
plans and military exercises”, In: ACTA 2013, Joint and Combined Operations in the History of Warfare, 
Rome, 2014, p. 624-634.
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списЪк На ДОкуМеНтите с аНОтаЦия

I. ролята и мястото на ру– Гщ на Бна в разузнавателната дейност  
на страните – участнички във Варшавския пакт, насочена срещу главния про-

тивник  сащ   и западноевропейските страни – членки на нато

1.   писмо от министъра на отбраната на нрБ п. п. панчевски до министъра на 
отбраната на ссср Г. К. Жуков, софия, 9 февруари 1957 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 984, л. 30
Министърът на отбраната на НРБ се обръща с молба до министъра на отбра-
ната на СССР за оказване на помощ  в работата на войсковите разузнавачи при 
Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

2.   план за дейността на разузнавателното управление при усложнена обстанов-
ка, софия, 1 март 1957 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 26-29
Посочват се основните случаи, при които обстановката в разузнаваните стра-
ни се счита за усложнена. Първостепенно значение има наличието на конкретни 
данни за готвено нападение срещу нашата страна, обявяването на частична или 
обща мобилизация в Турция или Гърция, както и провеждането на учения от Во-
енноморските сили на НАТО, с участието на Шести американски флот, северно 
от линията на о-в  Родос и о-в Крит.

3.  Взаимоотношения между Министерството на вътрешните работи и Минис-
терството на народната отбрана по някои въпроси на разузнавателната дей-
ност, софия, 6 март 1958 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 64-67
В документа, подписан от министрите на Вътрешните работи и на народната 
отбрана, се отбелязва необходимостта от по-близък контакт между разузна-
вателните органи на двете министерства с цел подобряване работата срещу 
главните противници САЩ, Англия, техните сателити и преди всичко Турция и 
Гърция. Посочват се конкретните правила при обмяната на информация, опера-
тивно-техническото взаимодействие и при деловите контакти в задграничната 
работа.

4.   информация относно проведената от 2 до 4 април сесия на нато във Ва-
шингтон, софия, 30 май 1959 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 62, л. 255-258
При обсъждането на Берлинския въпрос, на който не било постигнато принцип-
но съгласие за споразумение между страните – участнички в НАТО, при голяма 
секретност на сесията, били обсъждани и военните проблеми на организация-
та. Според докладите на двама американски генерали превъзходството на ру-
сите било такова, че всяка идея за разединяване, замразяване на въоръженията 
(план „Макмилън”) или за преразпределяне на силите (план „Монтгомери”) би 
създала сериозна опасност за отбраната на Запада.

5.  информация № 57, софия, 27 юни 1959 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 62, л. 212- 217
Според турското Външно министерство главна причина за нахлуването на съ-
ветското влияние в Средния изток била, че след създаването на НАТО в Европа 
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Средният изток останал свободен район, който Съветският съюз искал да из-
ползва, за да проникне в Африка. Като крайно погрешно се определяло мнението 
на САЩ, че отношенията между Египет и останалите арабски страни можели 
да се оправят чрез сближаването им с Насър. Единствено правилната политика 
била въздържане от всякакви действия, които можели да се възприемат като 
подкрепа на неговата политика, за да не се превърне Египет в обект за съревно-
вание между двата блока.

6.   инструкция за работата на органите на военното разузнаване и другите раз-
узнавателни органи и задграничен апарат на нрБ по предварителното раз-
криване възможно въоръжено нападение на вероятните противници срещу 
нрБ, софия, 17 април 1962 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 206-208
Инструкцията е подписана от министъра на народната отбрана ген. Д. Джуров 
и началника на Генералния щаб ген. Семерджиев. В нея се казва, че целта е сво-
евременното разкриване подготовката на вероятните противници за внезапно 
нападение срещу НРБ, като се използват всички сили и средства на военното 
разузнаване, разузнавателните органи на МВР, Министерството на външната 
търговия, Министерството на транспорта и съобщенията, БТА, Балкантурист 
и др. Посочват се основните задачи и организационни мероприятия по изпълне-
нието на инструкцията.

7.   опис на материалите, предадени от съветския военен аташе на поделение 
35440 – Мно на 14. 04. 1963 г. , [Б. м.], 18 април 1963 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 988, л. 11
Съветският военен аташе предава на МНО документални материали с инфор-
мационен характер – справочници за въоръжените сили на Израел и ФРГ и книга 
с  наставление за военното разузнаване на английската армия.

8.   положение за взаимодействието между Министерството на вътрешните ра-
боти и Министерството на народната отбрана по някои въпроси на разузна-
вателната работа, софия, 30 юли 1963 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955 , л. 259-262
С цел подобряване на разузнавателната работа по разкриване плановете на им-
периалистическите държави на главния противник САЩ и на неговите съюзни-
ци се определят начините за установяване на по-близък контакт между Първо 
управление на МВР и Разузнавателното управление на Генералния щаб на МНО. 
Посочват се задачите по обмяната на информация по оперативни въпроси и вза-
имоотношения зад граница.

9.   Доклад за проведената консултация в Гру на съветската армия за времето 
от 19 до 26 ноември 1963 г. , [Б. м.], ноември 1963 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 267-269
По време на консултацията  в Москва  между заместник-началника на Разузнава-
телното управление на Генералния щаб  на БНА, началника  на отдел „Информа-
ция“ на Военното разузнаване и ръководството на Главно разузнавателно упра-
вление на Съветската армия са съгласували информационните си задачи за 1964 
година. На срещата е поставен и въпросът  за създаването на  Разузнавателен 
координационен орган към Варшавското командване. По този повод представи-
телите на българското военно разузнаване изразяват  мнение, че досегашната 
работа на разузнавателните органи в армиите на социалистическите страни се 
води доста децентрализирано и не съвсем целенасочено, затова създаването на 
такъв координационен орган ще спомогне за постигане на по-големи резултати 
в работата.
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10.   писмо от министъра на отбраната на нрБ Д. Джуров до министъра на от-
браната на унгарската народна република Л. синег, софия, юни 1964 г. (на 
руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 11-12
Министърът на отбраната на НРБ отправя предложение за свикване на съ-
вещание на представители на разузнавателните управления на двете армии, 
което да се проведе в София през октомври 1964 г. Целта на това съвещание 
е да се установи по-тясно сътрудничество в дейността на разузнавателните 
органи на страните – членки на Варшавския договор, което да способства за 
по-ефективното и икономично водене на разузнавателната работа.

11.   писмо-отговор от първия заместник-министър на отбраната на унр Кьо-
телеш до министъра на отбраната на нрБ ген. Д. Джуров, Будапеща, 16 юли 
1964 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 13-14
Зам.-министърът на отбраната на Унгарската народна република приема 
предложението за свикване на съвещание в София, но поставя някои принцип-
ни въпроси. По негово мнение е необходимо да бъде изяснено кой ще ръководи 
съвещанието, какви правомощия ще имат ръководителите на делегациите и 
най-важното – в случай че бъде прието проекторешение, кой ще има право да 
го утвърди и да издаде инструкция за неговото изпълнение.

12.   писмо до министъра на националната отбрана на ГДр армейския генерал 
Хофман от министъра на народната отбрана на нрБ ген. Д. Джуров, софия, 
юни 1964 г. (на руски език)  
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 7-8
В писмото министърът на отбраната на НРБ отправя предложение за свик-
ване на съвещание на представители на разузнавателните управления на двете 
армии, което да се проведе в София през октомври 1964 г. Посочва се, че на 
съвещанието могат да бъдат обсъдени и приети решения по координацията на 
дейността на стратeгическото и агентурното разузнаване, по радиотехниче-
ското разузнаване, информационната работа и други.

13.   писмо-отговор от армейския генерал Хофман до министъра на народната 
отбрана на нрБ ген. Джуров, Берлин, 21 август 1964 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 9
Министърът на националната отбрана на ГДР благодари за писмото на ми-
нистъра на отбраната на НРБ относно едно по-тясно сътрудничество в дей-
ността на разузнавателните органи на армиите на Варшавския договор. По 
негово мнение обаче е по-целесъобразно да се подготви и проведе съвещание от 
страна на главното командване на обединените въоръжени сили, за което вече 
е уведомил  маршала на Съветския съюз Гречко и очаква неговото мнение.

14.   писмо до началника на Генералния щаб на съветската армия с. с. Бирю-
зов от началника на Генералния щаб на Бна ген. семерджиев, софия, 28 
август 1964 г.  (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 29-30
Във връзка с провеждането на съвещание на представителите на разузнава-
телните управления на армиите на страните – участнички във Варшавския до-
говор, по въпросите за координация на разузнавателната работа, в писмото 
се дава предварителна информация по протоколни и организационни въпроси. 
Посочва се, че работният език на съвещанието ще бъде руският, а разходите 
за делегациите ще бъдат за сметка на самите участници.
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15.   Входяща телеграма от началника на Гру на Вс на ссср  ивашутин до на-
чалника на ру на Гщ на Бна ген. зикулов, Москва, 14 юни 1968 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1056 , л. 9
Телеграмата е изпратена по повод подготовката на среща на специалисти от 
двете разузнавания с цел обсъждане на възможностите за сътрудничество и 
взаимодействие в областта на развитието на разузнавателната техника. Сре-
щата се организира от  Главното разузнавателно управление на ГЩ на въоръ-
жените сили на СССР в съответствие с решенията на Варшавското съвеща-
ние на началниците на разузнавателните управления на армиите от Варшав-
ския договор.

16.   Доклад от зам.-началника на Генералния щаб на Бна и началник на разуз-
навателното управление – Гщ  генерал-лейтенант Васил зикулов относно 
съвещанието на представителите на военните разузнавания на страните от 
Варшавския договор,  проведено в Москва, софия, 12 септември 1969 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1058, л. 130-135
В документа се дава информация за изнесените на съвещанието в Москва до-
клади от  началниците на разузнавателните управления на БНА, Унгарската 
народна армия, ГДР, Полската войска, въоръжените сили на Социалистическа 
република Румъния, въоръжените сили на СССР и Чехословашката народна ар-
мия. Отбелязва се, че началникът на военното разузнаване на Румъния генерал-
майор Думитру по време на съвещанието, е заявил, че сътрудничеството на 
тяхното Разузнавателно управление и в бъдеще ще се развива на двустранна 
основа както със страните от Варшавския договор, така и с „други социалис-
тически страни“.

17.   текстът на изказването на ръководителя на делегацията на Бна на съве-
щанието в Букурещ на 11 април 1972 г. , софия, 26 март 1972 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1063, л. 91-96
В изказването на ръководителя на българската делегация се поставя искане-
то в дневния ред на съвещанието на ВС на Обединените въоръжени сили да 
бъде включен въпросът за състоянието на силите и средствата на разузна-
ването на сухопътните войски и пътищата за тяхното усъвършенстване. 
Ръководейки се от препоръките на съвещанията в Москва, Варшава и София 
на началниците на братските армии, се прави предложение при решаване 
въпросите по организационно-щатната структура да се създадат близки 
по численост и състав разузнавателни органи в съюзните армии. Отбелязва 
се, че поради причини от материален характер не е възможно да се доведе в 
мирно време съставът на всички разузнавателни органи до щата за военно 
време. 

18.   Доклад за проведеното съвещание на началниците на разузнавателните уп-
равления на страните – участнички във Варшавския договор, софия, 1972 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е.1062, л. 43 – 46
На съвещанието участват делегациите на разузнавателните управления на 
страните – участнички във Варшавския договор, с изключение на делегацията 
на РУ на ГЩ на Румънската народна армия. Обсъдено е военнополитическото 
положение в света и произтичащите от него задачи.

19.   текстът на изказването на зам.-началника на разузнавателното управле-
ние – Гщ на Бна полковник иван узунов относно вземане отношение по 
доклада на началника на  Генералния щаб на националната народна армия 
на ГДр, изнесен на съвещанието в Берлин на 5 юни 1973 г. , софия,  21 май 
1973 г. 
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аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1064, л. 95-100
В изказването се поставят въпроси, свързани с взаимното изучаване на дости-
женията на братските армии в разузнавателната подготовка на войските и 
подготовката на разузнавателните части и поделения. Специално внимание се 
обръща на опита на ГДР в разузнавателната подготовка на командирите и ща-
бовете от всички звена и на доброто познаване на въоръжените сили на НАТО.

20.   текстът на изказването на заместник-началника на разузнавателното уп-
равление на Гщ на Бна и началник на служба „информация“ полковник 
попов на  съвещанието на представителите на ру на Гщ на Вс на страни-
те – участнички във Варшавския договор, проведено през декември 1973 г. 
в Будапеща, софия, 28 ноември 1973 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 60, л. 27-33
В изказването се посочва, че в съответствие с решенията на Варненското съ-
вещание и съществуващата договореност в периода след Съвещанието е осъ-
ществен значителен обмен на информационни материали и документи. Това е 
дало възможност за постигане на по-задълбочен анализ и унификация на оцен-
ките по основните проблеми на военнополитическото положение в света, из-
граждането на въоръжените сили на страните – членки на НАТО, и възгледи-
те за тяхното използване. 
Във връзка с проведеното през 1973 г. стратегическо Командно-щабно учение 
на Обединените въоръжени сили на НАТО „Винтекс-73“, изпълнявайки решени-
ята на съвещанието във Варна, са проведени две работни срещи във Варшава за 
координиране усилията на разузнаванията по подготовката и провеждането 
на ученията и изработка на единни оценки и изводи.

21.  Доклад от зам.-началника на Гщ на Бна и началник на разузнавателното 
управление на Гщ ген.-лейтенант Васил зикулов относно съвещанието на 
представителите на военните разузнавания на страните от Варшавския до-
говор, проведено в Будапеща, софия, 8 декември 1973 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 982, л. 6-15
В началото на доклада са отразени различните мнения относно отказа на Ру-
мъния да участва в работата на предишното Съвещание на представителите 
на военните разузнавания, проведено във Варна през 1972 г. В изказването си 
на сегашното съвещание ръководителят на делегацията на Разузнавателното 
управление на ГЩ на Румънската народна армия генерал Думитру поставя ак-
цент върху въпросите, по които те имат особености и различия, като напри-
мер готовността им да развиват сътрудничеството си в областта на военно-
то разузнаване само на двустранна основа. Остър спор възниква по въпроса за 
отношенията между Румъния  и Китай. В този спор генерал Думитру нарича 
началниците на военните разузнавания на ГДР и НРБ провокатори.

22.   съображения по задачите, ролята, мястото и основните усилия на разузна-
вателното управление на Гщ на Бна, [Б. м.], 4 януари 1974 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1070, л. 9-15
В документа са посочени основните задачи, които се възлагат на РУ на ГЩ на 
БНА. Първата от тях е добиване на разузнавателна информация за военната 
политика и измененията във военнополитическата обстановка на разузнаваните 
страни, както и за подготовката на вероятния противник за внезапно нападение 
със средства за масово поразяване. Определя се и главната насока на разузнава-
телната работа – срещу НАТО, преди всичко САЩ, Турция, Гърция и другите 
страни – членки на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. Отбеля-
зани са и страните, в които РУ – ГЩ има резидентури под прикритие.
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23.   писмо от началника на ру на Гщ на Бна генерал зикулов до началника 
на Гру на Гщ армейски генерал ивашутин, софия, 10 февруари 1976 г. (на 
руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а. е. 490, л. 1
В писмото се посочва броят на българските офицери и продължителността на 
тяхното обучение във военноучебните заведения на ГРУ на ГЩ на ВС на СССР, 
което е планирано за настоящата година.

24.   Договор между Министерството на отбраната на ссср и Министерството 
на народната отбрана на нрБ за временно разполагане на специална техни-
ка на Главното разузнавателно управление на Гщ на Вс на ссср на тери-
торията на България, [Б. м.], 16 декември 1976 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928 ,а.е. 490,  л. 35-36
Според член 1 от договора българската страна се задължава да приеме през 
втората половина на 1976 г. на временно съхранение специална техника в хра-
нилище на БНА, без за това да се взема наем. Техниката е собственост на съ-
ветската страна и е предназначена за използване от съветски специалисти, 
командировани в България за водене на радио- и радиотехническо разузнаване. 
Съветските специалисти ще предават добитата информация на българската 
страна в пълен обем.

25.   справка относно перспективи за развитието на френските ядрени сили 
през периода 1977-1982 година, [Б. м.], 1 април 1977 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 36-39
В справката са изложени общите насоки за развитието и усъвършенстването 
на френските ядрени сили. Разгледани са перспективите за развитие на стра-
тегическите и тактическите ядрени сили, независимо от организационното 
им подчинение за периода 1977-1982 година.

26.   справка относно перспективите за развитие на френските класически въ-
оръжени сили през периода 1977-1982 година, Б. м., 11 април 1977 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00238, а.е. I , 1431, дело 45, т. 1, л. 30-35
След като създава собствени ядрени сили, които й осигуряват прилагането 
на доктрината за „разубеждаване на противника”, Франция насочва своите 
усилия за развитие на класическите си видове въоръжени сили. В справката е 
поместена таблица, съдържаща данни за приетия военен бюджет за периода 
1977-1982 година.

27.   анотация 3 за информационен бюлетин на тема: „новости във френското 
въоръжение, софия, 2 юни 1977 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00238, а.е. I , 1431, дело 45, т. 1, л. 1
В документа се посочва, че бюлетинът има закрит характер и е предназначен 
само за страни, които купуват френски оръжия и бойна техника. Той е издаден 
през 1976 година и е получен от лице, което има достъп до подобни документи 
по линия на служебното си положение. Оригиналът е изпратен на Главно разуз-
навателно управление на ГЩ на Въоръжените сили на СССР. 

28.   справка за отношенията на Франция към въпроса за съкращаване на въо- 
ръжените сили и въоръженията в европа, характер на обявеното извеждане 
на френските войски от територията на ГФр, [Б. м.],  17 юли 1977 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 25-29
В комюникето, подписано между СССР  и Франция, по време на посещението 
на Брежнев в Париж, френската страна дала съгласието си да бъде проведе-
на специална сесия на ООН по въпросите на разоръжаването, на която да се 
приемат „ефикасни механизми“ за уреждане на въпросите и да се проведе све-
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товна конференция по разоръжаването с участието и на Китай. Също така 
Франция била съгласна да промени позициите си по провеждането на конфе-
ренцията в Женева, но при условие да участва като съпредседател наравно със 
СССР и САЩ.

29.   справка за изменения във френската военна доктрина, разработване на нови 
доктрини и стратегически концепции от военното ръководство, развитието 
на схващанията за употреба на ядреното оръжие, [Б. м.], 17 юли 1977 г.  
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 50 – 54
Основните насоки на военната политика, начертани от Дьо Гол, след обявя-
вянето на Франция извън военната организация на НАТО, при Ж. Помпиду и 
при Жискар д’Естен, са запазени. Както във военната политика, така и във 
военната доктрина обаче са настъпили някои изменения. Официално е при-
ета концепцията за предната отбрана. Като основен противник и агресор 
се определят страните от Варшавския договор. Подчертава се, че Франция 
води независима политика, но с приетата концепция за „предна отбрана“ и 
новите схващания за колективна защита на Западна Европа от агресията 
на Варшавския договор тласкат страната още повече към Атлантическия 
пакт.

30.   писмо от началника на разузнавателното управление на Гщ на нна на 
ГДр генерал-майор Грегори до началника на ру на Гщ на Бна генерал-
лейтенант зикулов, Берлин, 30 юни 1977 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 490, л. 77
Във връзка със съществуващия проблем в усвояването на чужди езици генерал 
Грегори отправя молба до генерал Зикулов да приеме офицер от Разузнавател-
ното управление на ГЩ на Националната народна армия на ГДР, който да се 
запознае на място с българския опит в тази област. 

31.   писмо-отговор от началника на разузнавателното управление на Гщ на 
Бна зикулов до началника на разузнавателното управление на Генерал-
ния щаб на националната народна армия на ГДр Грегори, софия, 12 август 
1977 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 490, л. 79
Генерал Зикулов съобщава на своя германски колега, че ще бъде предоставена 
възможност на техен представител да се запознае с методите на българския 
научноизследователски институт по сугестология, както и с методите, които 
се използват в РУ на ГЩ на БНА за решаването на тази задача.

32.   извадки от решенията на 9-ото заседание на Комитета на министрите на от-
браната, състояло се в софия от 10 до 11 декември 1976 г. и мероприятията 
за изпълнението им, [Б. м.], 28 декември 1977 г.  
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 36
Комитетът на министрите на отбраната смята за необходимо внимателно 
да се следят военноикономическите приготовления на страните от НАТО на 
Западното и Югозападното направление и възлага на генералните щабове на 
армиите на страните от Варшавския договор систематически и оперативно 
да си обменят информация за състоянието и развитието на въоръжените сили 
на страните от НАТО. 

33.   справка за съвместната работа между разузнавателните управления на 
Гщ – Бна и уна на двустранна основа, [Б. м.], 2 януари 1978 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 488, л. 69-70 (гръб)
В справката се отбелязва, че последната работна среща между представители 
на разузнавателните управления на двете страни се е състояла през 1974 г. На 
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нея е подписана протоколна записка, в която се посочват конкретни мероприя-
тия по оперативната дейност, информационната работа, войсковото разузна-
ване и т.н.
Двете страни са на единно  мнение, че срещите на началниците на разузнава-
телните управления трябва да се провеждат на всеки 1 – 2 години.
За провеждането на поредната двустранна работна среща РУ – ГЩ на БНА 
е изпратило покана на унгарските си колеги още през юли 1975, а поканата е 
подновена през юли 1977, след което, по предложение на РУ – ГЩ на БНА,  тя е 
отложена за по-късен период. 

34.   писмо от началника на Второ управление на Генералния щаб на унгарска-
та народна армия Ференц сюч до заместник-началника на Генералния щаб 
и началник  на разузнавателното управление  на Генералния щаб на Бна 
генерал-лейтенант зикулов, Будапеща, 6 март 1978 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 491, л. 9
Генерал Сюч предава на генерал Зикулов информация, получена от американски 
и италиански военни аташета в Букурещ относно Съвместното съветско-ру-
мънско-българско учение, което ще се проведе от 10 до 20 март на територия-
та на Румъния.

35.   Докладна записка от зам.-началника на Гщ на Бна и началник на ру – Гщ 
генерал-лейтенант Васил савов зикулов относно състоялото се в софия 
съвещание на началниците на военните разузнавания на страните – член-
ки на Варшавския договор, и проведените двустранни разговори, софия, 24 
октомври 1978 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 114-118
Докладната записка е адресирана до зам.-министъра на народната отбрана и 
началник на ГЩ на БНА генерал-полковник Семерджиев. В нея са отразени най- 
важните  моменти от работата на делегациите на РУ на ВС на СВД по време 
на Съвещанието в София. За първи път участие като наблюдател в него взема 
кубинска делегация.  По време на двустранните разговори кубинците поставят 
въпроса, че от всички социалистически страни само РУ на БНА не са установи-
ли досега връзки и сътрудничество.
Делегацията на Румъния отново присъства само на пленарните заседания, из-
тъквайки особеностите на румънската политика.

36.   писмо от зам.-началника на Гщ на Бна и началник на ру – Гщ генерал-
лейтенант зикулов до зам.-началника на Гщ и началник на Гру – Гщ на 
Вс на ссср  армейски генерал  ивашутин, софия, 12 февруари 1980 г. (на 
руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 865, л. 2-4
По предложение на началника на Генералния щаб на БНА генерал Семерджи-
ев, съгласувано с министъра на народната отбрана на НРБ  и ЦК на БКП, 
в края на 1974 година е учредена длъжността Постоянен представител на 
Главното разузнавателно управление на Генералния щаб на Въоръжените 
сили на СССР при Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА. В 
резултат на това сътрудничеството между двете управления значително е 
разширено и практически обхваща всички области на разузнавателната рабо-
та. Генерал Зикулов смята за целесъобразно запазването на тази длъжност 
и в бъдеще и информира за това армейския генерал Ивашутин.

37.   Докладна записка от зам.-началника на ру на Гщ и началник на отдел 
„планиране“ полковник Камен петров, софия, 23 април 1980 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 51-53
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С докладната записка началникът на отдел „Планиране“  полк.  Петров инфор-
мира зам.-началника на ГЩ на БНА и началник на РУ – ГЩ генерал-лейтенант 
Васил Зикулов  за проведените разговори между него и началника на Второ уп-
равление към щаба на Обединените въоръжени сили на държавите – участнич-
ки във Варшавския договор, генерал Проскурин.
По време на разговорите са били поставени въпроси, свързани с предстоящото 
фронтово Командно-щабно учение „Балкан-80“, ролята, мястото и взаимоот-
ношенията на разузнавателните органи на ГЩ на БНА и главното командване 
на ТВД и Върховното главно командване на ОВС.

38.   по допълнителни въпроси относно мястото, подчинеността и взаимоотно-
шенията между разузнавателните органи, Б. м., 22 октомври 1980 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 340-345
Във връзка с формирането на главни командвания на различните театри на во-
енни действия  с особена острота възниква въпросът за мястото, подчине-
ността и взаимоотношенията между разузнавателните органи на различните 
командни инстанции от коалиционните органи за управление на войските. Бъл-
гарското военно разузнаване предлага Главно разузнавателно управление на ГЩ 
на Въоръжените сили на СССР да излезе с принципни препоръки по отношение 
ешелонирането на КП РУ – ГЩ на военно време.

39.   Доклад на началника на отдел рт и Мто полк. инж. нонев относно прове-
дена работна среща на представителите на разузнавателните управления 
на генералните щабове на страните от Варшавския договор  по автоматиза-
ция на информационните процеси, софия, 25 септември 1980  г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 871, л. 1-4
На срещата за първи път е показана разработената от управлението фото-
графска информационно-търсеща система и е направена демонстрация на из-
веждането на документи за сухопътните войски на Гърция. Всички делегации 
проявяват желание да получат образците на документи и инструкциите за по-
пълване на входните данни за сухопътните войски на Гърция и Турция за систе-
мата на български език.

40.   протоколна записка от двустранната работна среща между делегациите на 
ру на Гщ на Бна и полската войска, състояла се във Варшава, в периода 
от 18 до 21 март 1980 г. , Варшава, 21 март 1981 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 204-208
В съответствие с двустранния договор между военните разузнавания на БНА 
и Полската войска от 18 до 21 март 1980 г. във Варшава е проведена работна 
среща, на която е обсъдено състоянието на сътрудничеството между двете 
разузнавания.

41.   информация № 182 относно военните аташета и резидентурите под прикри-
тие, Б. м., 2 юни 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 803, л. 83-87
В документа е поместена информация, изпратена  от резидентурите в Париж, 
Варшава, Букурещ и Анкара относно промените във вътрешната и военната 
политика на съответните страни. Военният аташе в Полша съобщава, че не-
зависимият самоуправляващ се профсъюз „Солидарност“ продължава да раз-
ширява влиянието си в армията. 

42.   информация № 50 относно защитни съоръжения за населението на основ-
ните страни от нато, софия, 25 февруари 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955,  л. 23-26
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Документът съдържа данни за начина, по който основните страни – членки 
на НАТО, са осигурили защитата на своето население в условията на съвре-
менната война. В скандинавските страни масово се изграждат скривалища в 
скалите с повишена защитеност против ударната вълна на ядрения взрив. С 
изключение на САЩ, Дания и Норвегия, която е осигурила защитата на 40 % 
от своето население, в останалите страни от НАТО осигуреността на населе-
нието със защитни съоръжения е ниска – средно около 10 %.

43.   по сътрудничеството с разузнавателните органи на съюзните армии в област- 
та на оперативното и тактическото разузнаване, [Б. м.], 28 декември 1982 г.  
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 864,  л. 156-157
Сътрудничеството с  ГРУ – ГЩ – ВС на СССР през 1982 г. е осъществявано 
във връзка с организационното изграждане на разузнавателните органи на въз-
душното разузнаване в БНА. Съвместно със съветски специалисти  за радио- и 
радиотехническото разузнаване е проведено разузнаване на ученията на НАТО 
на Южноевропейския театър на военните действия „Дистант Дарм-82“ и 
„Дисплей Дитърминейшън-82“. 

44.   информационно донесение от достоверен източник относно придобити раз-
узнавателни сведения, [Б. м.], 9 февруари 1983 г.  
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1684, а. е. I, 1192, дело 246, т. 4, л. 1, 1 гръб
Сведенията се отнасят за решения, взети на заседание на испанското прави-
телство, състояло се през декември 1982 година, заседанието в щаба на НАТО – 
януари 1983 г. и решения на Министерския съвет на Белгия по военни въпроси.

45.   сътрудничество в областта на радио- и радиотехническото разузнаване меж-
ду ру – Гщ на Бна и ру – Гщ на уна, Б. м., 10 март 1983 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1279, л. 10-12
Отбелязва се, че сътрудничеството в областта на радио- и радиотехническо-
то разузнаване между РУ – ГЩ на БНА и Унгарската народна армия се разви-
ва в продължение на 25 години. В резултат на съвместните усилия сега още 
по-успешно се определя местоположението на радиостанциите, обслужващи 
Обединените въоръжени сили на НАТО.

46.   информационно донесение относно пролетната сесия на Групата за ядрено 
планиране на нато, състояла се през март 1983 г., [Б. м.], 13 април 1983 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1684, а.е. I, 1192, дело 246, т. 4, л. 11
Според достоверен източник САЩ можели да преминат към съкращаване на 
стратегическите ядрени оръжия едва след разполагането на нови модерни сис-
теми. Министрите на страните, на чиито територии се планира разполагане-
то на ракетите със среден радиус на действие, са заявили, че, за да се облекчи 
натискът на общественото мнение по този въпрос, е необходимо САЩ да на-
правят известни стъпки.

47.   информационно донесение относно проектобюджета на Франция за пери-
ода 1984 г. , [Б. м.], 12 май 1983 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1684, а.е.  I, 1192, дело 246, т. 4, л. 12
От достоверен източник е установено, че в проектобюджета на Франция са 
залегнали конкретни мероприятия по модернизиране на ядрените и конвенцио-
нални сили на страната. Предвиждало се и  намаляване на броя на войниците 
от въоръжените сили с 36 хиляди души.

48.   Доклад за резултатите от съвместната работна среща на специалисти от ра- 
зузнавателните управления на Черноморския флот на ссср и разузнава-
телния отдел при щаба на Военноморския флот на нрБ (10-14 май 1983 г.), 
[Б. м.], 26 май 1983 г. 
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аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1169,  л. 22-26
Срещата е проведена в съответствие  с плановете на Обединените въоръжени 
сили на страните – членки на Варшавския договор, за обмяна на опит по въпроси-
те на съвместната организация и водене на разузнаването и информационната 
дейност. Обсъдени са пътищата за повишаване ефективността на разузнаване-
то по време на сбор-похода на Обединената ескадра, тренировката на ударните 
сили на съюзните флотове в Черно море, както и въпроси, свързани с военнополи-
тическата обстановка на Югозападния театър на военните действия.

49.   информационно донесение относно плановете за развитието на въоръжени-
те сили на нато, [Б. м.], 14 декември 1983 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1684, а.е.  I, 1192, дело 246, т. 4, л. 41, 41 гръб
На заседанието на Постоянния комитет за военно планиране, състояло се на 1 
декември , под претекст  за „засилващата се опасност“ от страна на Варшав-
ския договор американският представител е подчертал особеното значение на 
нарастването на бойната мощ на конвенционалните сили на блока. Той изтък-
нал някои недостатъци  в методологията на щаба на НАТО за оценка на въ-
оръжените сили на страните и предложил да се разработи нова методология. 
Представителят на Холандия е оценил, че планирането на въоръжените сили 
има както военнотехническо, така и политическо значение.

50.   протоколна записка от съвещанието на началниците на разузнавателните 
управления на Гщ на армиите на страните – членки на Варшавския дого-
вор, състояло се в софия  от 13 до 16 юни 1986 г., [Б. м.], 23 юни 1986 г. (на 
руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1358,  л. 258-268
В документа са поместени решенията, взети на Съвещанието и планираните съв-
местни мероприятия. Отбелязва се, че протоколната записка е съставена в шест 
екземпляра на руски език, по един за всяка делегация и подлежи на утвърждаване 
от началниците на ГЩ на армиите на страните – членки на Варшавския договор.

51.   информация за задачите и мероприятията на секциите за 1986 г. , Б. м., ап-
рил 1986 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1379,  л. 220-225
В материала се посочва, че главните усилия на военните разузнавания на стра-
ните от Варшавския договор са насочени към решаването на определени за-
дачи, свързани със своевременното разкриване на плановете и практическите 
мероприятия на военнополитическите ръководства на страните – членки на 
НАТО, по подготовката на внезапно нападение и разпалване  на война срещу 
държавите от Варшавския договор.

52.   съображения относно дублирането на информацията, предоставяна на пар-
тийното, държавното и военното ръководство, [Б. м.], 27 април 1987 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1550, а.е. I – 1551, дело 201 – а, част 2,  
л. 146-147
Във военното ръководство дублиране на информация се получава само при ми-
нистъра на народната отбрана. РУ – ГЩ се ангажира да следи и да не допуска 
изпращането на дублираща се с тази на МВР и МВнР информация.  За да се 
намали количеството на дублиращата се информация за партийното и дър-
жавно ръководство, се предлага при Т. Живков да има длъжностно лице, което 
да селекционира информацията и задържа дублиращата се.

53.   справка за изпратените до ЦК на БКп информационни материали от ру- 
Гщ, [Б. м.], 6 юли 1987 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1550, а.е. I – 1551, дело 201–а, част 2, л. 128, 128 гръб
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Отбелязани са броят и заглавията на  информационните материали, изпрате-
ни лично до Т. Живков,  до Политбюро на ЦК на БКП  и до отдел „Социална и 
национална сигурност“. Основните материали се отнасят до главния против-
ник – САЩ и НАТО.

54.   справка за оценките на Кро – ФрГ относно дейността на разузнаването 
на социалистическите страни във ФрГ през 1986 година и мероприятията 
срещу тях, [Б. м.], 1 юли 1987 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 0212 – 84 г. , л. 32-33, л. 33 (гръб), л. 34
В доклада на Федералната служба за защита на конституцията (ФСЗК) за 
1986 година е констатирано, че разузнавателните служби на социалистически-
те страни извършват военен шпионаж срещу Бундесвера и разположените на 
територията на ФРГ военни сили на НАТО.

55.   справка за агентурно-оперативната обстановка в париж, [Б. м.], 3 април 
1988 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 244 – 87 г. л. 7, л. 7 (гръб)
От началото на 1988 г. се забелязва активизиране на дейността на КРО. Пред-
полага се, че това се дължи на взетото решение от министрите на вътреш-
ните работи на страните – членки на НАТО, на заседанието им в Брюксел за 
засилване на контрола върху представителите на социалистическите страни. 
Завишен е контролът при посещения на делегации в научни институти, пред-
приятия с гражданско и военно производство, авиационни компании и други.

II. Южноевропейският  театър на военни действия и дейността  
на българското военно разузнаване. шести американски флот,  

турция  и Гърция

56.    сводка № 11 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, Б. м., 11 август 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 63-64
В подзаглавие „Агресивна доктрина” в гръцки вестник е поместена статия, в  
която се  казва, че Русия е заварила българската войска с каруци, с примитивно 
въоръжение и я е превърнала в  машинизирана и бронирана армия, снабдена с 
мощна артилерия.
Подчертава се, че Гърция най-после е убедила американците да є оказват по-
голяма военна помощ, за да може още от първия момент на война с България да 
пренесе войната на наша територия. По данни на РУМНО след посещението на 
американския генерал Сторк в Солун има раздвижване на гръцки военни части 
и съединения.

57.   сводка № 18 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани  
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, Б. м., 21 август 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 47-48
На 17 август 1961 г. командващият сухопътните сили на НАТО в Югоизточна 
Европа генерал Сторк е бил приет от краля на Гърция. Предполага се, че посе-
щението му е свързано с мероприятията, които се провеждат от страните – 
членки на НАТО, в това число и Гърция, във връзка с Берлинския въпрос. В същия 
документ се посочва, че на 20 август въздушното пространство на НРБ  е било 
нарушено от самолети, които според граничния наряд са били с американски 
отличителни знаци.

58.   сводка № 19 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, [Б. м.], 24 август 1961 г.
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аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 44-46
В сводката е отразено изявлението на водача на демократическия център в 
гръцкия печат по повод речта на Хрушчов. В изявлението се казва, че гръцката 
нация е единна пред напълно неоправданите заплахи на ръководителя на Съ-
ветския съюз и че „няма народ, който да обича мира повече от гръцкия народ, 
отдал се на мирен труд и участващ в НАТО само заради своята отбрана“. По 
данни на РУМНО  се извършва пребазиране на кораби от гръцките военномор-
ски сили, вероятно във връзка с предстоящи десантни учения на НАТО. 

59.     сводка № 22 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, [Б. м.], 30 август 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 38-39
По данни на Първо управление – ДС от САЩ в Турция е пристигнала специална 
група висши офицери. Било дадено нареждане да се работи с пълен капацитет 
за завършване на всички американски обекти в Турция и тези по линия на НАТО.
По данни на РУМНО учението „Шахмат“, което се провежда в рамките на 
НАТО, ще започне на 1 септември и в него ще участват военни части от Турция 
и Гърция.

60.   сводка № 30 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, [Б. м.], 15 септември 
1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 20-21
От РУМНО е установено, че учението „Шахмат“ е част от серията учения на 
НАТО под наименование „Звезда”. Предполага се, че основните сили на Шести 
американски флот, които се намирали в централната част на Йонийско море, 
ще вземат участие в учението. По данни, получени от Разузнавателния отдел 
на УГВ, на българо-гръцката граница, са извършени провокации. На стълбата 
на наблюдателницата е намерен ръкописен надпис на гръцки език със съдър-
жание: „Героичната земя, която днес се тъпче от българите, преди няколко 
години беше наше отечество... Да живее Гърция. Гърция никога няма да умре!“.

61.   сводка № 37 относно  получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, [Б. м.], 20 октомври 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 7
На 10 октомври от щаба на 11-а пехотна дивизия в Кавала е изпратено окръжно 
до подчинените є части и поделения. В него се казва ,че комунизмът показва пре-
небрежение пред цялото човечество, тъй като продължава опитите с атомно 
оръжие, а в същото време заявява, че желае да се прекратят тези опити.
В документа е поместена кратка информация за започналото подводно учение 
на НАТО в района на остров Малта.

62.   сводка № 40 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, [Б. м.], 18 ноември 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 3-4
От Министерството на народната отбрана са получени данни, че в Гърция 
функционират три основни американски мисии, които контролират и направ-
ляват въоръжените сили, икономическия и политическия живот на страната. 

63.   Докладна записка от началника на Генералния щаб ген.-лейт. атанас се-
мерджиев, софия, 7 февруари 1964 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 983, л. 5-6
При смяната на стария с новия български военен аташе в Атина двамата са 
били приети от началника на ГЩ на гръцката армия ген.-лейт. Сакелариу. Той 
заявил, че командването на гръцката армия е обезпокоено от непрекъснатото 



32

повишаване на бойната готовност на българската армия. Гърците считали, че 
това е подготовка за една бъдеща война преди всичко против Гърция. Едва ли 
можело да става въпрос  за война между България и Югославия, а срещу Турция 
ще се бие преди всичко СССР.
Центърът прави своите изводи след анализ на съдържанието на разговора на 
генерал Сакелариу с българските военни аташета в Атина.

64.   оценка на изпълнението на информационните задачи от отдел IV за 1967 
година, софия, 28 декември 1967 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I – 1536, л. 1-3, 3 (гръб)
На отдел IV са поставени задачи по следене измененията във военнополити-
ческата обстановка, по оперативно-стратегическите планове и схващания на 
гръцкото командване, по бойните и мобилизационни възможности на страна-
та. Придобити са ценни документални материали, но получените през годи-
ната информации на отдела не довеждат до цялостното решаване на всички 
задачи. Липсват данни, отразяващи военната политика на правителството и 
взаимоотношенията на Гърция с НАТО, политическата и психологическа под-
готовка на армията и страната за война.

65.   писмо от началника на управление химически войски – Мно до начални-
ка на разузнавателното управление, софия, 26 септември 1968 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1536, л. 31-32
С писмото началникът на Управление  химически войски – МНО отправя молба 
до началника на Разузнавателното управление да нареди в плана за 1969 година 
да бъдат включени информационни задачи, свързани с използването на химиче-
ското и бактериологическо оръжие в гръцката и турската армия.

66.   писмо от началника на ру – Гщ генерал-лейтенант зикулов до министъра 
на вътрешните работи генерал-полковник ангел солаков, софия, 1 декем-
ври 1969 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I – 1537, л. 35-38
Началникът на РУ – ГЩ генерал-лейтенант Зикулов се обръща с молба към 
министъра на вътрешните работи чрез съответните органи на МВР да бъ-
дат използвани български граждани, които пътуват и временно пребивават 
на територията на Турция и Гърция, за изясняване на някои въпроси, свързани 
с военните обекти на територията на двете страни и мобилизационната им 
система.

67.   информационно донесение относно свързочния възел на щаба на нато в 
измир, [Б. м.], 10 август 1972 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 033 – 72, л. 36
В донесението се казва, че към щаба на НАТО в Измир функционира свързочен 
възел, обслужван от американски, гръцки и турски личен състав. Всяка група 
работи самостоятелно, има шифрово отделение и поддържа връзка със своето 
командване в страната.

68.   препис от информационно донесение относно американските мисии в тур-
ция, [Б. м.], 2 ноември 1973 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 034 – 72, л. 37-38
В преписа  се посочват данни за някои американски и смесени турско-американски 
организации и тяхната дейност, осъществявана на територията на Турция. 

69.   писмо от началник-щаба на противовъздушната отбрана и Военновъздуш-
ните сили генерал Бабалов до началника на поделение 22870, [Б. м.], 3 фев-
руари 1980 г.
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аКрДопБГДсрсБна – Вр,  ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 112
Генерал Бабалов информира началника на поделението, че в изпълнение на ука-
занията на министъра на отбраната, дадени на заседанието на Колегиума, 
относно съгласуване въпросите по възможностите за използване на силите 
и средствата на съветкото въздушно разузнаване в интерес на българската 
страна е необходимо да им бъдат предоставяни периодично конкретни данни 
за въоръжението в Гърция, Турция и Шести американски флот.

70.   Мероприятия по изпълнението на препоръките на 19-ото заседание на Во-
енния съвет на обединените въоръжени сили, проведено от 23 до 26 април 
1979 г. във Варшава, [Б. м.], 7 февруари 1980 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 15-16
В съответствие с препоръките е предложено в плана за военнонаучна работа 
през периода 1981–1985 година във Военнонаучното управление – МНО да се 
включи провеждането на военнотеоретична конференция на тема: „Състоя-
ние и развитие на военните доктрини и стратегически възгледи на командва-
нето на НАТО и националните командвания на Гърция и Турция за подготовка-
та и воденето на военни действия на Южноевропейския театър на военните 
действия през 80-те години и произтичащите изводи за БНА“.

71.   Доклад на началника на разузнавателно управление – 1 Ф по обстановката 
към 8.00 , 18. 6, [Б. м.], 28 май 1980 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23 , оп. 01288, а.е. 749, л. 281 -284
В материала става въпрос за вероятен сценарий за водене на бойни действия на 
„южните” военни сили на НАТО, разположени на Южноевропейския театър 
на военни действия. Участие в тях вземат ядрената, сухопътната, авиацион-
ната и военноморската групировка на противника.

72.   информация № 21 по обстановката в турция, софия, 21 януари 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 1- 6
В документа се посочва, че военният режим в Турция подкрепя усилията на 
САЩ да не се допусне разпространяване на антиимпериалистическото влияние 
на революциите в Афганистан и Иран в Близкия и Средния изток чрез създаване 
на т.нар „Заградителен пояс” от страните с реакционни режими. Едновре-
менно с това се разширяват връзките на Турция с арабските и мюсюлманските 
страни с прозападна ориентация. Смята се, че тези контакти допринасят за 
реализирането на военнополитическите и стратегически замисли на САЩ за 
разширяване на влиянието им в този район.

73.  информация по вътрешнокипърските преговори, софия, 6 януари 1981 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 1 – 3
На състоялите си в Ню Йорк разговори между генералния секретар на ООН 
Валдхайм, министъра на външните работи на Кипърската република Роландис 
и министъра на външните работи на Турско-кипърската федерирана държава 
Атакол е бил обсъждан планът на Валдхайм за поетапно решаване на Кипър-
ския проблем. В резултат на натиска, оказан от САЩ върху Турция, и личната 
намеса на финансовия магнат Рокфелер, разговорите приключили при по-голя-
мо разбирателство.

74.   информация № 39 по преговорите за двустранно военно сътрудничество 
между сащ и Гърция, софия, 3 февруари 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 16-18
В документа се посочват различните становища на САЩ и Гърция, изразени 
в хода на преговорите между двете страни за подписване на нова двустранна 
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спогодба за военно и икономическо сътрудничество, както и за статута на 
американските бази на гръцка територия. Гърция настоява да є бъде предос-
тавено правото на пълен контрол върху дейността в базите и се обявява про-
тив използването им извън т.нар. зона за отговорност на НАТО. Предполага 
се обаче, че под натиска на САЩ гръцкото правителство ще направи редица 
отстъпки от сегашните си позиции.

75.   информация № 67 относно отзиви в Гърция и турция  по плановете на 
сащ за производство и разполагане в европа на неутронни боеприпаси, 
софия, 23 февруари 1981 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л.  29-30  
Намеренията на администрацията на Рейгън да възобнови изпълнението на 
програмите за производство на неутронни боеприпаси и тяхното разполагане 
в Европа с цел да бъде възстановено „равновесието на силите“ между Изтока 
и Запада, предизвикали остра реакция сред обществеността в Гърция и Турция. 
В намеренията на САЩ те виждат нова заплаха за националните си интереси 
и сигурност.   

76.   информация № 70 – Донесение на военния аташе при посолството на нрБ 
в атина, софия, 24 февруари 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 31-32
В град Драма отряд от 558-а артилерийско-техническа група на САЩ, без зна-
нието на гръцките власти, провежда занятие по отработване на въпроси по 
действия в населено място в условията на употреба на ядрено и химическо оръ-
жие. Всички опозиционни политически партии окачествяват действията на 
американските военнослужещи като нарушаване на националния суверинитет 
на страната и опровергават твърденията на министъра на националната от-
брана на Гърция Авероф, че американските бази се намират под гръцки контрол.

77.   информация № 79 относно посещението на делегация на Комисията по от-
браната при асамблеята на западноевропейския съюз, софия, 3 март 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 13-14
Посещението на делегацията на Комисията по отбрана е имало за цел да се 
изучи ролята на Турция и НАТО в отбраната на Западна Европа. Зачестилите 
посещения в Турция на делегации и политически дейци от различни западноевро-
пейски държави и политически организации показвали намеренията на военния 
режим да не допусне политическа изолация на страната.

78.   информация № 92 по хода на гръцко-американските преговори, софия, 10 
март 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 35-36
На състоялото се на 6 март пленарно заседание на двете делегации гръцката 
страна е връчила писмени изложения на своите становища по обема на военна-
та помощ от САЩ, гаранциите от страна на САЩ за запазване равновесието 
на силите в Егейско море и неприкосновеността на източните граници на Гър-
ция. Очаквало се спорните проблеми да бъдат решени чрез отстъпки от гръцка 
страна за сметка на получаване на максимални икономически и военни изгоди.

79.   информация № 100 – Донесение от разузнавач под прикритие – никозия от-
носно предстоящо прекъсване на вътрешнокипърските преговори, софия, 
19 март 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 37-38
Освен нежеланието на турско-кипърската страна да представи конкретни 
предложения по спорния териториален въпрос за прекъсване на преговорите, 
влияние оказват и западните страни, с оглед упражняване на натиск върху Гър-
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ция, Турция и Кипър, да приемат изработения от САЩ, Канада и Англия план за 
разрешаване на кипърския въпрос.

80.   информация № 132 относно техническа инспекция на ядреното въоръже-
ние на 2-ра батарея, дислоцирана в атина, софия, 24 април 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 39
След извършена техническа инспекция на ядреното въоръжение на 2-ра бата-
рея от зенитноракетните подразделения ЗУРС „Найк”, дислоцирана в Атина, 
на батареята е присвоен статут „ядрено квалифицирана”, което ще бъде в 
сила до август 1982 г.

81.   информация № 150 по преговорите на Мицотакис с Хейг и тюркмен, со-
фия, 11 май 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 45-47
Според постъпили данни САЩ са приели искането на Гърция да се назначат 
гръцки командири на базите, но без да уточняват техните правомощия. По въ-
проса за т.нар. гарантиране на източните граници на Гърция те предложили 
в спогодбата за военно и икономическо сътрудничество да бъде записано, че 
„САЩ ще се противопоставят на използването на военна сила в отношенията 
между Гърция и Турция”.

82.   информация № 165 относно срещата на Караманлис с папандреу, софия, 
20 май 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 48-50
На срещата си с президента на Гърция Караманлис  лидерът на ПАСОК Папан-
дреу го информира за посещението си в НРБ и СР Румъния и му връчва послания 
от Т. Живков и от Чаушеску. Караманлис изразил безпокойството на ръковод-
ството на въоръжените сили от развитието на обстановката в Егейско море 
и нарастващите претенции на Турция. Във връзка с това военното командване 
било взело решение за усилване на отбраната в Егейско море, изграждане на 
две нови летища, създаване на възможност за изнасяне на войски от райони на 
границите с Югославия и България в райони, граничещи с Турция. За тези реше-
ния гръцкото военно командване не било информирало ръководството на НАТО.

83.   информация № 183 – Военновъздушното училище „ икарион” на ВВс на 
Гърция, софия, 4 юни 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 55-58
В документа се дава подробна информация за ВВУ „Икарион , което подготвя 
кадри за нуждите на гръцките военновъздушни сили.  Посочени са условията за 
кандидатстване, срокът на обучението, видовете специалности, методиката 
на преподаване и данни за материално-техническата база.

84.   информация № 198 относно Конференция по турско-американските отно-
шения в анкара, софия, 19 юни 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 29-30
Конференцията е организирана от Центъра за стратегически изследвания към 
университета в Джорджтаун, САЩ, и Института за външна политика на Тур-
ция. В нея участие вземат и представители на Генералния щаб на турската 
армия. Изнесени са доклади по така наречената съветска опасност и съветска 
експанзия в района на Близкия изток и Персийския залив. Особено внимание е 
отделено на ролята на „силите за бързо реагиране на САЩ”, а така също и на 
турската армия като „въздържащ фактор” в този регион.

85.   информация № 200 по обстановката в Кипър, софия, 24 юни 1981 г. 
       аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 74-76
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В документа са отразени възгледите на различни партии в Кипър относно на-
чина, по който да бъде решен кипърският проблем. Според някои източници 
гръцкото правителство щяло да окаже натиск за приемането на инициати-
вите на западните страни за упражняването на натиск върху гръцко-кипър-
ската страна за конституционни и териториални отстъпки, като целта на 
тези страни, както и на САЩ е разрешаване на кипърския въпрос в интерес на 
укрепването на Югоизточното крило на НАТО и изолиране на СССР и другите 
страни при неговото решаване.

86.   информация № 211 относно отношението на папандреу към преговорите за 
използване на водите на р. Места, софия, 1 февруари 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 88-89
Лидерът на Всегръцкото социалистическо движение ПАСОК Папандреу об-
винил гръцкото правителство за това, че било готово до подпише неизгод-
на за Гърция спогодба с НР България за съвместно използване водите на р. 
Места. Той заявил, че „Гърция не е вилает на никого, за да раздава летища 
на едни и вода на други“. Според някои източници Папандреу искал да по-
каже както на общественото мнение в Гърция, така и на Запада, че той е 
против всякакви отстъпки от националните интереси, независимо на кого 
се правят.

87.  информация № 217 по Кипърския проблем, софия, 3 юли 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 94-95
За решаването на Кипърския проблем в интерес на САЩ Реджинълд Бартъ-
лъмю от Държавния департамент на САЩ е натоварен да движи и коорди-
нира от името на американското правителство всички въпроси, възникващи 
при разглеждането на положението в Кипър, както в рамките на ООН, така и 
при разговори със съюзниците на САЩ. Гърция и Турция приемат тази роля на 
Бартълъмю.

88.  информация № 247 относно обстановката в Кипър , софия, 23 юли 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 121-123
Във връзка с годишнината от преврата в Кипър през юли 1974 г. в Никозия 
се провежда митинг на кипърските гърци. Президентът на Кипър Киприану 
подчертава необходимостта от предприемане на стъпки за организирането 
на Международна конференция по Кипър. Участниците в митинга се обявяват 
против политиката на „свършените факти“, против САЩ и НАТО. На съща-
та дата в турския сектор на Кипър се провежда тържество по случай годиш-
нината от „освобождението на турско-кипърската общност”.
Изразените твърди позиции от ръководителите на кипърските турци и кипър-
ските гърци поставят в безизходица вътрешнокипърските преговори.

89.   информация № 249 относно доставка на самолети и разузнавателна апара-
тура за ВВс на турция, софия, 27 юли 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 37-39
Съобщава се, че в изпълнение на сключеното в началото на май споразумение 
за доставка на 15 самолета F-4 E , на летище Есхишехир са пристигнали пър-
вите 5 самолета. Така турските ВВС ще разполагат с общо 90 самолета F-4 
E, в това число 8 разузнавателни. По достоверни данни, турското военно ръко-
водство проучва възможностите за закупуване от Холандия на системата за 
въздушно фоторазузнаване  „Орфей”. 

90.   информация № 258 относно научно изследване за създаване на подвижна 
ракетна бригада на сащ за усилване на сухопътните войски на турция, 
софия, 4 август 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 42-45
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По заявка на Управлението за ядрена отбрана при Министерството на отбра-
ната на САЩ фирмата РАНД е извършила научно изследване за необходимото 
усилване на турските сухопътни войски, предназначени за отбрана на Източна 
Тракия и Проливната зона. Разработеният „тракийски сценарий” на изследване-
то предвиждал наличието на крупни съветски формирования в Източна Тракия. 
Най-ефикасно организационно формирование за тяхното поразяване била подвиж-
на ракетна бригада.

91.   информация № 333 относно решение на националния съвет за сигурност на 
турция за посещение на армейския генерал еврен в нр България, софия, 8 
октомври 1981 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 61-62
Българският посланик в Анкара е бил уведомен от турското Министерство на 
външните работи, че президентът на Република Турция и началник на ГЩ на тур-
ските въоръжени сили армейският генерал Кенан Еврен планира в началото на 
следващата година да направи официално посещение в България, Югославия и Ру-
мъния.Според някои източници посещението е свързано със стремежа на военно-
то ръководство да провежда по-самостоятелна политика със съседните балкан-
ски страни. Това налагали интересите на Турция и тя нямало да се съобразява 
напълно с натиска от страна на САЩ и НАТО за ограничаване на връзките с тези 
държави.

92.   информация № 362 относно взаимоотношенията между Гърция и турция, со-
фия, 29 октомври 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 63-64
Създалото се напрежение в отношенията  между Турция и Гърция след  образува-
нето на новото гръцко правителство на Папандреу се пренася и във въоръжените 
им сили. Във връзка с това турското командване взема  мерки за засилване на раз-
узнаването и контрола на въздушното пространство на Егейско море.

93.   информация № 393 по турско-американските отношения, софия, 2 ноември 
1981 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 69-70
В документа се посочва, че администрацията на Рейгън отделя голямо внимание 
на Турция, тъй като тази страна има важно значение за укрепването на Южния 
фланг на НАТО и провеждането на американската политика в Близкия и Средния 
изток. Във връзка с това са  планирани  посещения  на министъра на отбраната на 
САЩ Уайнбъргър и на държавния секретар Хейг в Турция, по време на които да се 
обсъдят въпросите за военното сътрудничество и размера на помощта от САЩ 
за Турция за 1982 и 1983 година. 

94.   информация № 377 относно взаимоотношенията между турция и Гърция, со-
фия, 13 ноември 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 67-68
По оценка на дипломатически представители в Анкара турското военнополитиче-
ско ръководство е обезпокоено от повишения интерес на гръцките военни предста-
вители в Анкара към състоянието на бойната готовност и бойните възможности 
на турските въоръжени сили, дислоцирани в Източна Тракия и Западен Анадол. 
Според някои сведения турското командване е взело мерки за засилване на разузна-
ването за следене дейността на гръцките въоръжени сили и особено на военните 
им мероприятия на остров Кипър. 

95.   информация № 379 по взаимоотношенията между турция и ФрГ, софия, 17 
ноември 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 65-66
По оценка на близки до правителството в Бон политически среди, посещението 
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на министъра на външните работи на ФРГ Геншер в Турция завършва без кон-
кретни резултати. Въпреки това можело да се очаква, че ФРГ няма да спре 
планираната за 1981 г. военна помощ за Турция. Според други източници, сре-
щите на Геншер с Еджевит и Демирел имат за цел да покажат на турското 
военно ръководство, че западноевропейските страни няма да приемат запазва-
нето на военния режим в Турция за дълго време. 

96.  информация по гръцко-турските отношения, [Б. м.], 1 декември 1981 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 191-192
В документа се посочва, че на предстоящата декемврийска сесия на висшите 
органи на НАТО министър-председателят на Гърция Папандреу щял да под-
държа становището, че основната заплаха за Гърция идвала от Турция, а не 
от „север“ (от НР България). Поради това се очаквало той да поиска НАТО 
официално да даде гаранции за нейните източни граници. Според турски пред-
ставители генералният секретар на НАТО Лунс заявил, че във висшите органи 
на блока изявленията на Папандреу се посрещали с неприязън.

97.   информация № 400 относно посещението на министъра на отбраната на 
сащ в турция, софия, 8 декември 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 71-74
Според постъпилите сведения по време на разговорите между Уайнбъргър и 
турските ръководители  е  обсъдено положението на Южния фланг на НАТО 
след идването на власт в Гърция на Папандреу. Разгледани са и въпроси, свърза-
ни с  турско-американското военно сътрудничество, проблемите за разширява-
не на т.нар. „зона за отговорност“ на блока и  ангажиментите на страните 
членки за разполагането на ракети със среден радиус на действие в Европа.

98.   информация № 419 по военната помощ от сащ за Гърция и турция, софия, 
17 декември 1981 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 78-79
Отпуснатата военна помощ за двете страни е в съотношение 7:10. Това по-
казва, че САЩ фактически са приели едно от условията, поставени от гръцкия 
министър-председател Папандреу за оставането на Гърция във военната орга-
низация на НАТО.

99.  информация № 5 относно отложеното посещение на президента на турция 
армейския генерал еврен в България, софия, 8 януари 1982 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 1-2
По данни на дипломатическите среди в Анкара посещението на президента на 
Турция в България е отложено по политически причини. Турското ръководство 
считало, че посещението на Еврен можело да предизвика усложняване на от-
ношенията на Турция със западноевропейските страни и САЩ и ограничаване 
на очакваната от тях военна и икономическа помощ.

100.  информация № 16 относно военния бюджет на турция за финансовата  
1982 г., софия, 26 януари 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 3-4
Консултативното събрание на Турция е приело проект на военния бюджет за 
финансовата 1982 г. , който в сравнение с предходната година е увеличен с 
13,46 %.
Министърът на националната отбрана Баюлкен изтъкнал, че Турция имала 
важно стратегическо значение в системата на НАТО, което се дължало на 
нейното геополитическо положение в света. Във връзка с това тя поддържала 
600-хилядна армия, което се отразявало тежко на икономиката на страната 
и Турция се нуждаела от по-голяма военна помощ от своите съюзници.
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101.  информация № 26 относно политиката на турция към социалистическите 
страни, софия, 3 февруари 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 12-13
След отлагането на посещението на президента на Турция армейския гене-
рал Еврен в България турският  министър на външните работи Тюркмен също 
отлага визитата си в нашата страна. Като причина за това се изтъква голя-
мата му заетост. Подобен отговор Тюркмен дава и на съветския посланик по 
повод официалната покана да посети Съветския съюз. В докуменнта се посоч-
ва, че посланикът на САЩ в Анкара настоял за отменяне на посещенията на 
Еврен и Тюркмен, тъй като те били в пълен разрез с политиката на САЩ към 
страните от социалистическата общност  след събитията в Полша.

102.  информация № 45 относно посещението на Джон тауър в турция, софия, 
19 февруари 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 16-18
По време на посещението си в Турция председателят на Комисията по въоръ-
жените сили към американския сенат Джон Тауър посочил, че противоречия-
та между Турция и Гърция се явявали пречка за постигането на единодействие 
на страните – членки на НАТО, срещу съветската заплаха и настоял да бъдат 
подновени контактите между двете страни с цел урегулирането на спорните 
им проблеми и заздравяването на Южното крило на НАТО.

103.  информация № 171 по военноикономическата помощ за турция от страни-
те – членки на нато за 1981–1982 г. , софия, 8 юни 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 47-49
През 1982 година САЩ увеличават два пъти военната помощ за Турция, като 
за първи път през последните 5 години є отпускат безвъзмездно 57 млн. долара. 
Независимо от всички усилия на администрацията на Рейгън обаче повечето 
от западноевропейските държави отказват да увеличат кредитите за Турция 
по линия на НАТО. От западноевропейските държави най-тясно е военното 
сътрудничество на Турция с ФРГ, която предвиждала да є отпусне, както и 
през предишните години, 60 млн. долара безвъзмездна военна помощ.

104.  информация № 269 относно посещение в турция на парламентарна делега-
ция на т.нар. турска федерирана държава в Кипър, софия, 20 август 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 67-68
Делегацията на Турската федерирана държава в Кипър /(ТФДК) е приета от 
държавния глава и началник на ГЩ на турските въоръжени сили армейския 
генерал Кенан Еврен, който одобрил търсенето на пътища за разрешаване на 
кипърския проблем чрез преговори между кипърските турци и кипърските гър-
ци. На срещата на парламентаристите с Министерския съвет било отбеляза-
но, че евентуалното разширяване на териториалните води на гръцки острови 
в Егейско море, намиращи се в близост до крайбрежието на Турция, от 3 на 6 
мили, неизбежно щяло да доведе до война между двете страни.

105.  оценка на сведенията от оригинален документ вх. № I – 0073/ 7 януари 1983 г., 
[Б. м.], 1983 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1528, а.е. I – 1240, дело 245, т. 1, част 1, л. 
56-57, 57 (гръб), л. 58
Документът представлява обобщен доклад на гръцкото военно ръководство до 
ръководните органи на НАТО за състоянието на гръцките въоръжени сили и ин-
фраструктурата на територията на страната към средата на 1982 г. и перс-
пективите за развитието им до 1987 г. Посочва се, че няма съществени различия 
между националните планове и общия план на НАТО и Гърция полага усилия за 
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тяхното изпълнение. Поради недостатъчни финансови възможности обаче  тя 
не е в състояние без помощ от НАТО да осъществи голяма част от мероприяти-
ята по дългосрочната програма на блока за периода 1983–1988 г.

106.  Доклад за резултатите от проведената работна среща за обмяна на опит 
между представители на разузнавателното управление на Черноморския 
флот на ссср и ро – щаб на Военноморския флот на нрБ (22-25 април 
1986 г.), [Б. м.], 16 май 1986 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1359,  л. 124-128
На срещата са обсъдени въпроси относно организацията и воденето на съвмест-
но разузнаване на театъра на военните действия, с особено внимание на плавани-
ята на отряда бойни кораби на САЩ в Черно море. Обсъдена е възможността за 
изпълнение на команди по радиопеленгуването на обекти на 6-и флот на САЩ в 
централната част на Средиземно море от радиопеленгаторната група на отде-
ла за радиотехническо разузнаване на  Военноморския флот на НРБ в интерес на 
Черноморския флот на СССР. Въпросът е поставен от съветска страна поради 
голямото значение за тях на пеленгите от този пункт за авионосците на 6-и флот 
на САЩ при движението им в Централната част на Средиземно море. 

III. учения на обединените въоръжени сили на нато  
и на Варшавския пакт

107.  сводка № 29 относно получени данни и сигнали за подготвени и проведени 
действия в Гърция и турция, насочени срещу народна република Бълга-
рия,  Б. м., 13 септември 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а. е. 73, л. 22-24
Според данните, получени от РУМНО, в системата от учения на НАТО в Ев-
ропа са включени две нови учения под наименованието „Червената лисица“ и 
„Реджекс“, които, подобно на учението „Шахмат“, ще бъдат ръководени от 
командването на НАТО в Южна Европа. Предвиждало се  участие в тях да взе-
мат сухопътните, военновъздушните и военноморските сили на НАТО в Южна 
и Югоизточна Европа и силите на 6-и американски флот.

108.   сводка № 41 относно получени данни и сигнали за готвени и провеждани 
действия в Гърция и турция, насочени против нрБ, Б. м., 1 декември 1961 г.
аКрДопБГДсрсБна – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 73, л. 2
В сводката се съобщава, че турският военноморски флот от база Гьолджук, 
съвместно с единици от Шести американски флот, щели да проведат маневри 
във водите на Черно море. Главно внимание щяло да се обърне върху турски-
те военноморски съдове, снабдени с ракетно оръжие. Атомното оръжие на 
турска територия, намиращо се в базите на НАТО, било под пълен контрол на 
американците. 

109.  списък на въпросите по въоръжените сили на капиталистическите страни, 
подлежащи за изясняване през 1969 година, [Б. м.], 25 ноември 1968 г. (на 
руски език)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00391, а. е. I – 1547, л. 46-58
В списъка са включени въпроси относно обединените въоръжени сили на НАТО, 
военнополитическото сътрудничество между САЩ и Централноевропейските 
държави – ФРГ, Франция и Великобритания, както и въпроси, отнасящи се 
до военното сътрудничество между САЩ и страните от Южния фланг на 
НАТО – Турция, Гърция и Италия. 



41

110.  Доклад относно проведената от 5 до 8 февруари 1979 г. в прага работна сре-
ща на представителите на разузнавателните управления на Гщ на страни-
те – участнички във Варшавския договор, софия, 22 февруари 1979 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 498, л. 1-3
На срещата присъстват представители на информационните служби и спе-
циалисти от радио- и радиотехническото разузнаване на ВС на всички стра-
ни – членки на Варшавския договор, с изключение на Румъния. Обменени са дан-
ни и са съгласувани въпросите по координиране на усилията на разузнаванията 
за предстоящото стратегическо Командно-щабно учение на Обединените въ-
оръжени сили на НАТО „Уинтекс/Симекс-79“. Представителят на Разузна-
вателното управление на Националната народна армия на ГДР прави предло-
жение на следващите работни срещи да бъдат изнасяни и обсъждани доклади 
на теми, свързани с оперативната и бойна подготовка на Обединените въо- 
ръжени сили  на НАТО и  привеждането им от мирно във военно положение. 
Заместник-началникът на Разузнавателното управление на Генералния щаб на 
Чехословашката народна армия О. Франк поема задължението да информира 
за това началниците на разузнавателните управления на поредното съвещание 
през 1979 г. в Будапеща.

111.  очаквана организация на системите за връзка и управление при оВс 
на нато в европа по време на стратегическото Командно-щабно учение 
„уинтекс-81“, [Б. м.], 14 януари 1981 г. (на руски език)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 868, л. 87-89
Според информацията, поместена в документа, една от основните цели на 
стратегическото Командно-щабно учение на Обединените въоръжени сили 
на НАТО в Европа „Уинтекс-81” ще бъде проверката и оценката на възмож-
ностите на системите за управление и свръзка за бързо и скрито привеждане 
на въоръжените сили от мирно към военно положение. С цел  по-пълно изясня-
ване на въпроси, свързани с тази система, се предлага да се осъществи обмен 
на данни по линия на информационните центрове.

112.  информация № 66 относно участие на Гърция в учения на нато и в ком-
плексни национални учения, софия, 17 март 1982 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 956, л. 33-35
В документа е поместена информация за заплануваните за 1982 г. и 1983 г. 
учения на ОВС на НАТО в Европа, на ОВС и Обединените ВМС на блока на 
Южноевропейския театър на военните действия, съвместни учения с ВМС 
на Франция и Италия, в които военноморските сили на Гърция ще вземат 
участие. Посочват се данни и за комплексни учения на гръцките въоръжени 
сили. 

113.  справка относно подготовката на Вс на турция за участие в „уинтекс си-
мекс-83“,  [Б. м.], 8 февруари 1983 г. 
аКрДопБГДсрсБна – МФ 1464, а.е. I 1247, дело 256, ч. 1, л. 1, 1 (гръб), 2
В справката се посочват данни за началото, продължителността, хода на 
учението „Уинтекс Симекс-83” и неговия замисъл. Въз основа на тези данни 
се прави изводът, че в замисъла на учението е заложена концепцията на НАТО 
за изолиране на СССР и страните от Варшавския договор от петролните на-
ходища в Близкия и Средния изток. 

114.  справка относно стратегическото командно-щабно учение на оВс на 
нато „уинтекс симекс-83“, [Б. м.], 18 март 1983 г.
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, МФ 1464, а.е. I – 1247, дело 256, ч. 1, л. 3-7, 7 
(гръб)
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В документа се отбелязва, че ученията от типа „УИНТЕКС СИМЕКС“ се 
провеждат всяка нечетна година с участие на командванията и щабове от 
НАТО и националните въоръжени сили, както и редица министерства и ве-
домства, имащи пряко отношение към осигуряване на въоръжените сили по 
време на война. Посочени са целта и районът на учението, участващите сили 
и средства, отработвани  въпроси и ръководство на учението.

115.  анализ за дейността на органите за радио и радиотехническо разузнава-
не в Бна при разузнаването на есенните учения на оВс на нато „отъм  
Фордж – 83“, Б. м., 6 декември 1983 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189,  л. 105-117
Според информацията, поместена в документа,  ученията „Отъм Фордж-83“ 
са част от мероприятията, които провежда НАТО по изостряне на междуна-
родната обстановка  с цел постигане на военно превъзходство над държавите 
от Варшавския договор. На Южноевропейския театър на военни действия,  
като част от тези учения са проведени национални такива в рамките на Обе-
динените въоръжени сили  на НАТО. По време на ученията отделът за радио- и 
радиотехническо разузнаване в БНА отблизо следи дейността на поделенията, 
обобщава и анализира добитите данни, изготвя подробна оперативна справка, 
която предава на служба „Информация“.

116.  справка за хода на подготовката на учението на оВс на нато на ЮетВД 
„Дисплей дитърминейшън-84“, [Б. м.], 24 август 1984 г. 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189, л. 231-236
Отбелязват се подробни данни за подготовката на учението. За първи път 
постъпват сведения за някои разногласия между САЩ и Турция при подготов-
ката на учението. Влияние върху нея оказват и съществуващите противоречия 
между Гърция и Турция, свързани с включването на остров Лимнос в плана на 
учението, поради което Гърция официално се отказва от участие в него.

117.  задачи на разузнавателните органи по добиването на информация за сери-
ята учения на обединените въоръжени сили на нато „ отъм Фордж-84“, 
[Б. м.], 13 юни 1984 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189, л. 217-223
В документа се посочва последователността на действията на щабовете и вой-
ските по време на серията есенни учения на обединените и националните въоръ-
жени сили на страните – членки на НАТО. В рамките на „Отъм Фордж-84“ на 
Южноевропейския театър на военни действия е планирано да се проведат уче-
ния на Обединените въоръжени сили на НАТО „Дисплей дитърминейшън-84“, 
учения  на Подвижните сили на НАТО, предназначени за усилване на групиров-
ката на блока в този регион, както и крупни национални учения на въоръжени-
те сили на Италия, Гърция и Турция.

118.  справка относно: плановото учение на оВс на нато на ЮетВД „Дис-
тант Хамър-85“, [Б. м.], 30 май 1985 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 121-123, 
123 (гръб), 124
Основна цел на учението е демонстриране готовността и възможностите на 
НАТО за усилване на ВС на Турция със сили и  средства на блока и Силите за 
бързо реагиране на САЩ. Един от основните въпроси, залегнали в плановете за 
подготовката и провеждане на учението, е предотвратяване изтичането на 
информация и осигуряване скритото управление на войските.

119.  справка относно: учението на ВМс на турция „Денис Курду-2/ 85“, [Б. м.], 
27 юни 1985 г. 
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аКрДопБГДсрсБна – Вр,  МФ 1464, а.е. I – 1247, дело 256, ч. 2, л. 149-151 (с гръб)
В справката са поместени сведения за проведеното в акваторията на Мраморно, 
Егейско и Средиземно море учение на ВМС на Турция. Според получените данни 
целта на учението е била практическа проверка на плановете на КВМС на Турция 
за привеждането на щабовете и войските от мирно на военно положение.

120.  справка за учението на оВс на нато „актив ейдж-I / 85“, [Б. м.], 28 юни 1985 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I – 1247, дело 256, ч. 2, л. 152, 152 
гръб, 153
Според анализа на информацията, получена от военното разузнаване, целта на 
учението е била практическата проверка на системата за оповестяване и при-
веждане на щабовете и войските от ОВС на НАТО от мирно на военно поло-
жение за отразяване на внезапна агресия на страните от Варшавския договор.

121.  справка относно: национално есенно учение на Вс на турция „сонбахар- 
85“,  [Б. м.], 4 октомври 1985 г. 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 157 – 161 
гръб, 162
Учението е проведено в зоната на отговорност, акваториите на Мраморно и 
Черно море. То се явява национално планово учение, основната част от което 
се провежда в Източна Тракия и се явява като непосредствена подготовка на 
ТВС  за есенните учения на НАТО на ЮЕТВД. Учението е проведено при пълна 
цензура на средствата за масова информация.

122.  оценка на документален материал „общи указания за провеждане на так-
тическо учение с войски „есиос йонос – 84“ / Благоприятен предвестник/, 
[Б. м.], 2 декември 1985 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1528, а.е. I – 1240, дело 245, т. 1, ч. 2, л. 279, 279 гръб
Полученият документален материал представлява разработка за провежда-
нето на тактическо учение с войски в рамките на 10-а пехотна дивизия – Се-
рес, от сухопътните войски на Гърция под наименованието „Есиос йонос-84“. 
Отбелязва се, че разработка на тактическо учение с войски в рамките на пе-
хотна дивизия от сухопътните войски на Гърция се получава за първи път.  
Предлага се материалът да бъде оценен като ценен.

123.  Бойно разпореждане по разузнаването – Генерален щаб на Бна № 7, [Б. м.], 
9 юли 1987 г.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1 – 1551, а. е. 1550, л. 102 - 108
Издадените от министъра на народната отбрана заповеди по изпълнението 
на информационните задачи и организационните указания имат за цел по-пъл-
ното и целенасочено разузнаване на ученията на Обединените въоръжени сили 
на НАТО на Южноевропейския театър на военни действия.
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A lIst of DoCUments  
wIth AnnotAtIon

I. The role and the place of ID-GS of the BNA in the intelligence activities  
of the countries participating in the Warsaw Pact aimed against  

the major opponent - the USA and the West European countries –  
members of NATO 

1.   A letter from the Minister of Defence of the People’s Republic of Bulgaria P.P 
Panchevski to the Minister of Defence of the USSR G. K. Zhukov, Sofia, 9 February 
1957 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 984, л. 30
The Minister of Defence of the PRB shall addresses the Minister of Defence of the 
USSR to help the work of the military intelligence in the Intelligence Directorate of the 
General Staff of the Bulgarian National Army. 

2.   Plan for the activity of the Intelligence Directorate in complicated circumstances, 
Sofia, 1 March 1957
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 26-29
The main cases are indicated, where the circumstances in the countries under intelligence 
are considered complicated. The existence of specific information for the preparation 
of a raid against our country is considered primarily important, the announcement 
of partial or overall mobilization in Turkey and Greece, as well as the conducting of 
trainings of NATO naval forces with participation of Sixth US fleet, to the north of the 
line of the islands of Rhodes and Crete.

3.   Relations between the Ministry of Interior and the Ministry of National Defence 
on some issues of intelligence, Sofia, March 6, 1958
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 64-67
The document, signed by the Ministers of Interior of National Defence, points out 
the need for close contact between the intelligence authorities of both ministries to 
improve the activity against the main rivals – the US and Great Britain, their satellites 
and primarily Turkey and Greece. The specific rules for the exchange of information, 
operational and technical interaction and the formal contacts in overseas work are 
indicated.

4.   Information with regard to NATO Session held in Washington within 2 – 4 April, 
Sofia, May 30, 1959
аКрДопБГДсрсБна – М. Ф. 1 оп. 10, а.е. 62, л. 255-258
In discussing the Berlin question, on which there was not a principal agreement reached 
between the parties - participating in NATO, at a session of high secrecy some military 
issues of the organization were discussed. According to reports of two American 
generals, the superiority of the Russians was such that any idea of disunion, freezing 
of arms (plan “Macmillan”) or redistribution the forces (plan “Montgomery”) would 
create a serious danger to the defence of the West. 

5.  Information No 57, Sofia, June 27, 1959
аКрДопБГДсрсБна – М. Ф. 1 оп. 10, а.е. 62, л. 212- 217
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According to the Turkish Foreign Ministry, the main reason for the invasion of Soviet 
influence in the Middle East was that since the creation of NATO in Europe, the Middle 
East remained a free area that the Soviet Union wanted to use in order to penetrate 
into Africa. As extremely wrong was considered the opinion of the United States, i.e. 
the relations between Egypt and other Arab countries can be fixed by bringing them 
closer to Nasser. The only correct policy was to refrain from any action that could be 
perceived as supporting his policy not to turn Egypt into an object of rivalry between 
the two blocs. 

6.   Instruction for the work of the military intelligence and other intelligence bodies 
and the cross-border apparatus of the PRB on the early detection of possible armed 
attack against possible opponents to PRB, Sofia, April 17, 1962 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 206-208
The instruction was signed by the Minister of National Defense gen. D. Dzhurov and 
the Chief of the General Staff – gen. Semerdzhiev. It says that the goal is the timely 
detection of possible preparation of a sudden attack against the PRB by the opponents 
using all the forces and means of the military intelligence, the intelligence bodies of 
the Ministry of Interior, the Ministry of Foreign Trade, the Ministry of Transport and 
Communications, BTA, Balkantourist etc. The main tasks and organizational events on 
the implementation of the instruction are indicated.

7.   A list of the materials submitted by the Soviet military attache of division 35440 - 
MND 14. 04. 1963, B. m., April 18, 1963
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 988, л. 11
The Soviet military attache supplied the MND with some documentary material for 
information purposes - guides on the armed forces of Israel and Germany, and a book 
of instructions for the military intelligence of the English army. 

8.   Interaction between the Ministry of Interior and the Ministry of National Defence 
on some issues related to the intelligence activity, Sofia, July 30, 1963
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955 , л. 259-262
In order to improve intelligence work on revealing the plans of the imperialist powers of 
the chief opponent of the US and its allies determine how to establish a closer contact 
between the First Main Department and the Intelligence Directorate of the General 
Staff of the MRLs. Tasks regarding the exchange of information on operational matters 
and relationships abroad are indicated. In order to improve the intelligence work on 
revealing the plans of the imperialist powers of the chief opponent the USA the ways are 
determined for the establishment of a closer contact between the First Police Department 
and the Intelligence Directorate of the General Staff of the MND. The tasks related to the 
information exchange on operational issues and relationships abroad are stated.

9.   Report on the consultation held in GRU of the Soviet army for the period within 
19 - 26 November 1963, В. m., November 1963
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 267-269
During the consultation in Moscow between the Deputy Chief of the Intelligence 
Directorate of the General Staff of the BNA, the Head of ‘Information’ department of 
the Military Intelligence and the leadership of the General Intelligence Directorate 
of the Soviet Army had coordinated their information tasks for 1964. The question of 
creating intelligence coordination body of the Warsaw Command was also raised at 
the meeting. On this occasion, representatives of the Bulgarian military intelligence 
express the opinion that the current work of the intelligence organs in the armies of the 
socialist countries is quite decentralized and not purposeful, so the establishment of 
such coordination body will help greater results in the work to be achieved. 
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10.   A letter from the Minister of Defence of the BNA to the Minister of Defence of the 
Hungarian People’s Republic, L. Sineg, Sofia, June, 1964 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 11-12
The Minister of Defence of the BNA submits a proposal for convening a meeting of 
representatives of the intelligence directorates of the two armies, to be held in Sofia in 
October 1964. The aim of this meeting is to establish closer cooperation in the work 
of the intelligence organs of the countries - members of the Warsaw Pact, which to 
contribute to a more efficient and economical implementation of the intelligence.

11.  Letter - response from the first deputy Minister of Defence of the HPR, Kyotelesh, 
to the Minister of Defence of the PRB gen. D. Dzhurov, Budapest, June 16, 1964 
(in Russian) 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 13-14
The deputy Minister of Defense of the Hungarian People’s Republic accepts the 
proposal to hold a meeting in Sofia, but poses some fundamental questions. In his 
opinion it is necessary to be clarified who will chair the meeting, what powers the 
heads of delegations will have and most importantly – in case the draft is adopted, who 
will have the right to approve and issue instructions for its implementation.

12.  A letter to the Minister of National Defence of the GDR – army general Hoffmann 
from the Minister of National Defence of the PRB, gen. D. Dzhurov, Sofia, June, 
1964 (in Russian
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 7-8
In the letter, the Minister of Defence of the PRB submits a proposal for convening a 
meeting of representatives of the intelligence directorates of the two armies, to be held 
in Sofia in October 1964. It is stated that decisions can be discussed and adopted at 
the meeting on the coordination of activities of strategic and agents intelligence, on the 
radio intelligence work, informational activities etc.

13.  A letter - response from army gen. Hoffmann to the Minister of National Defense 
of the PRB gen. Dzhurov, Berlin, August 21, 1964 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 9
The Minister of National Defense of the GDR thanks for the letter of the Minister of 
Defence of the PRB with regard to a closer cooperation in the Intelligence bodies of 
the Warsaw Pact armies. In his view, however, it is more appropriate to prepare and 
conduct a meeting of the Jount Command of the Unified Armed Forces, of which he has 
already informed the Marshal of the Soviet Union Grechko and expects its opinion.

14.   A letter to the Chief of the General Staff of the Soviet Army S.S. Biryuzov from 
the Chief of the General Staff of the BNA gen. Semerdzhiev, Sofia, August 28, 
1964 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 29-30
In connection with the meeting of representatives of the intelligence directorates 
of the armies of the countries - participants of the Warsaw Pact on coordination of 
the intelligence work, the letter gives preliminary information on the protocol and 
organizational issues. It indicates that the working language of the meeting will be 
Russian and the cost of delegations will be covered by the participants themselves.

15.   Incoming telegram from the Chief of the GRU gen. Ivashutin to the Chief of ID-
GS of the BNA gen. Zikulov, Moscow, June 14, 1968
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1056 , л. 9
The telegram was sent on the occasion of the preparation of a meeting of experts 
of the two intelligence directorates to discuss opportunities for cooperation in the 
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development of intelligence equipment. The meeting was organized by the Main 
Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the USSR in 
accordance with the decisions of the Warsaw meeting of the heads of the intelligence 
directorates of the armies of the Warsaw Pact.

16.   Report by Deputy Chief of General Staff of the BNA and Head of the 
Intelligence Directorate – GS, lieutenant - general Vasil Zikulov on the meeting 
of representatives of military intelligence of the Warsaw Pact countries held in 
Moscow, Sofia, September 12, 1969
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1058, л. 130-135
The document provides information on the reports presented by the heads of the 
intelligence directorates of the BNA, the Hungarian National Army, GDR, the Polish 
army, the armed forces of the Socialist Republic of Romania, the armed forces of 
the Soviet Union and the Czechoslovak National Army, presented at the meeting 
in Moscow. It is noted that the head of the Romanian military intelligence, Major 
General Dumitru, during the meeting, said that the cooperation of their Intelligence 
Directorate will continue to develop on bilateral basis both with the Warsaw Pact 
countries and with ‘other socialist countries’ as well.

17.   The text of the speech of the Head of Delegation of the BNA at the meeting in 
Bucharest on April 11, 1972, Sofia, March 26, 1972
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1063, л. 91-96
In his speech the Head of the Bulgarian delegation placed the request on the agenda 
of the meeting of the Supreme Council of the united armed forces, the question on the 
status of forces and the means of intelligence of the ground forces and ways for their 
improvement to be included. Guided by the recommendations made by the heads of 
the fraternal armies at the meetings in Moscow, Warsaw and Sofia to, a proposal is 
made for the settlement of issues related to the organizational structure and similar in 
size and composition intelligence authorities in the allied armies to be created. It is 
also pointed out that for material reasons it is not possible to bring in peacetime all 
intelligence authorities to state in wartime.

18.   Report by the heads of the intelligence directorates of the countries – memebers 
of the Warsaw Pact on the meeting held of Sofia, 1972
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е.1062, л. 43 – 46
The meeting was attended by delegations of the intelligence directorates of the 
countries participating in the Warsaw Pact, with the exception of the delegation of ID 
of GS of the Romanian National Army. The military-political situation in the world 
was discussed and the ensuing tasks.

19.  The text of the speech of the Deputy Chief of ID - GS of the BNA, Colonel Ivan 
Uzunov, expressing opinion on the report of the Chief of GS of the National Army 
of the GDR presented at the Conference in Berlin on June 5, 1973, Sofia, 21 May 
1973
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1064, л. 95-100
The speech raises issues related to mutual study of the achievements of the fraternal 
armies in the intelligence preparation of the troops and the preparation of intelligence 
units and divisions. Special attention is paid to the experience of the GDR in the 
intelligence preparation of the commanders and staffs of all units and the good 
knowledge of NATO armed forces

20.   The text of the speech of the Deputy Chief of ID of GS of the BNA and head of the 
‘Information’ Service, Colonel Popov, at the meeting of the representatives of ID 
of GS of SC of the countries participating in the Warsaw Pact, held in December 
1973 in Budapest, Sofia, November 28, 1973 (in Russian)
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аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 60, л. 27-33
It is stated in the speech stated that in accordance with decisions taken at the Varna 
meeting and the existing arrangement, a significant exchange of information and 
documents was made in the period after the meeting. This allowed for the possibility 
of achieving in-depth analysis and unification of assessments on major issues of the 
military-political situation in the world, the building of the armed forces of NATO 
member states and the outlook for their use.
In connection with the 1973 Strategic Command - staff exercise of NATO allied armed 
forces “Wintex - 73”, within the implementation of the decisions taken at the meeting 
in Varna, two workshops in Warsawwere held for the coordination of  the efforts of the 
intelligence directorates in the preparation and conduct of exercises and development 
of unified assessments and conclusions.

21.   Report by the deputy-chief of General Staff of the BNA and head of the Intelligence 
Directorate of General Staff lieutenant-general Vasil Zikulov on the Meeting of 
representatives of military intelligence directorates of the countries members of 
the Warsaw Pact held in Budapest, Sofia, December 8, 1973
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 982, л. 6-15
The report begins with various opinions regarding the refusal of Romania to participate 
in the activities of the previous meeting of representatives of the military directorates 
held in Varna in 1972. In his speech at the present meeting the head of the Intelligence 
Directorate of the General Staff, the Romanian general of army Dumitru, focuses on 
issues with regrd to which they have specificities and differences, such as readiness 
to develop cooperation in the field of military intelligence only on a bilateral basis. 
Ardent dispute arose on the issue regarding the relations between Romania and China. 
In this dispute, General Dumitru called the heads of military intelligence directorates 
of the GDR and the PRB provocateurs.

22.  Considerations on the tasks, the role, the ocation and the main efforts of the 
Intelligence Directorate of the General Staff of BNA, B. m., January 4, 1974
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1070, л. 9-15
The document sets out the main tasks entrusted to the ID of GS of the  BNA. The firstone 
is obtaining intelligence information of the military policy and changes in the military-
political situation of the countries under intelligence, as well as the preparation of the 
potential opponent for a surprise attack with weapons of mass destruction. The main 
direction of the intelligence work is determined - against NATO, primarily the USA, 
Turkey, Greece and other NATO member states, located in the Eastern Mediterranean. 
The countries where ID – GD has residency in disguise are also marked.

23.   Letter from the Chief of ID-GS of the BNA General Zikulov to the head of the 
GRU of the GS general of army Ivashutin, Sofia, February 10, 1976 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а. е. 490, л. 1
The letter indicates the number of Bulgarian officers and the duration of their training 
in military schools of the GRU of GS of the Supreme Council of the USSR, planned for 
that year. 

24.   A treaty between the Ministry of Defense of the USSR and the Ministry of National 
Defense of the PRB regarding the temporary deployment of special equipment of 
the General Intelligence Directorate of GS of the Supreme Council of the USSR 
on the territory of Bulgaria, B. m., December 16, 1976 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928 ,а.е. 490,  л. 35-36
According to Article 1 of the Treaty Bulgaria is obliged to adopt in the second half of 
1976 in a temporary storage special equipment in a store of the BNA, without taking 
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rent for that. The technique is a property of the Soviet Union and is intended to be 
used by Soviet specialists commissioned to Bulgaria for conducting radio and radio-
technical intelligence. Soviet specialists will transmit the obtained information to 
Bulgaria in full.

25.   Information about the prospects for the development of French nuclear forces 
in the period 1977-1982, B. m., April 1, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф, 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 36-39
The information includes the general guidelines for the development and 
improvement of the French nuclear forces. The prospects for the development of 
strategic and tactical nuclear forces are discussed, regardless of their organizational 
subordination for the period 1977-1982.

26.   Information about the prospects for development of the French classic armed 
forces in the period 1977-1982, B. m., April 11, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр,Ф, 00238, а.е. I , 1431, дело 45, т. 1, л. 30-35
After establishing their own nuclear forces which ensure the application of the 
doctrine of “discouraging the enemy” France directs its efforts to develop its 
classic of the armed forces. The reference contains a table holding data regarding 
the adopted military budget for the period 1977-1982.

27.   Annotation 3 for newsletter entitled “Innovations in the French armament, 
Sofia, June 2, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф, 00238, а.е. I , 1431, дело 45, т. 1, л. 1
It is stated in the documents that the newsletter is closed and is intended only for 
countries that buy French weapons and military equipment. It was released in 1976 
and was received by a person who has access to similar documents under his official 
position. The original was sent to the Main Intelligence Directorate of the General 
Staff of the Armed Forces of the USSR.

28.   Information on the attitude of France regarding the reduction of armed forces 
and armaments in Europe, the essence of the announced cutting the numbers of 
French troops and the armament in Europe, nature of the announce withdrawal 
of French troops from the territory of GDR, B. m., July 17, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф, 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 25-29
In the communiqué signed between the USSR and France, during Brezhnev‘s visit 
to Paris, the French side gave its consent a special session of UN to be held on the 
issue of disarmament, at which session “effective mechanisms” to be adopted for 
the settlement of  these issues and a world conference on disarmament to be held 
with the participation of China. In addition, France was prepared to change its 
position on holding the conference in Geneva, provided that it participates in it in 
the capacity of co-chair, on equal basis with the USSR and the USA.

29.   Information on the changes in the French military doctrine, the development of 
new strategic doctrines and concepts of military leadership, the development of 
concepts for the use of nuclear weapons, B. m., July 17, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф, 00238, а.е. I, 1431, дело 45, т. 1, л. 50 – 54
The main directions of military policy drawn by De Gaulle, after the announcement 
of  France out of NATO’s military organization, in G. Pompidou and Giscard Estaing, 
are preserved. Some changes appeared, however, in the military policy and in the 
military doctrine as well. The concept of the front defense was officially adopted. 
The Warsaw Pact countries are determined as a major opponent and aggressor. It 
was emphasized that France had led an independent policy, but with the accepted 
concept of „front defense“ and new new concepts of collective defense of Western 
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Europe from the Warsaw Pact aggression, the country is pushed further towards the 
Atlantic Pact.

30.   A letter from the Chief of the Intelligence Directorate of the General Staff of 
the NPA of GDR major - general Gregory to the Chief of ID – GS of the BNA, 
lieutenant general Zikulov, Berlin June 30, 1977 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 490, л. 77
In connection with the existing problem of learning foreign languages General Gregory 
requested genera Zikulov to accept an officer from the Intelligence Directorate of the 
General Staff of the National People’s Army of the GDR, to get acquainted with the 
Bulgarian experience in this field.

31.   A letter - response from the Chief of the Intelligence Directorate of GS of the BNA 
Zikulov to the Head of the Intelligence Directorate of the General Staff of the 
National People’s Army of the GDR, Gregory, Sofia, August 12, 1977 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 490, л. 79
General Zikulov reported to his German counterpart that an the opportunity will 
be given to their representative to get acquainted with the methods of the Bulgarian 
scientific research institute of suggestology and the methods used in ID-GS of the BNA 
for the settlement of this task.

32.   Excerpts from the decisions of the 9th meeting of the Committee of Ministers 
of Defense, held in Sofia within 10 - 11 December 1976 and measures for their 
implementation, B. m., December 28, 1977
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 36
The Committee of Ministers of Defense considers it necessary to closely monitor the 
military-economic preparations of NATO countries to the west and southwest direction 
and commissions the General Staffs of the armies of the Warsaw Pact countries to 
systematically and operationally exchange information on the status and development 
of the armed forces of NATO countries.

33.   Information on the collaboration between the intelligence directorates of the 
General Staff - BNA and the HNA on bilateral basis,N.p., January 2, 1978
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 488, л. 69-70 (гръб)
In the information it is stated that the last meeting between representatives of the 
intelligence agencies of the two countries took place in 1974. A protocol note was 
signed at that meeting indicating specific events of the operational activities, activities 
regarding information, the army intelligence etc.
The two countries hold the same view that the meetings of the heads of the intelligence 
directorates should be conducted every 1-2 years.
For the conduct of another bilateral meeting ID – GS of the BNA sent an invitation to 
its Hungarian colleagues in July 1975 and the invitation was renewed in July 1977, 
after which, based on a proposal made by ID - GS of the BNA, it was postponed for a 
later period.

34.   A letter from the Chief of the Second Directorate of the General Staff of the 
Hungarian People’s Army, Ferenc Syuch, to the deputy Chief of the General 
Staff and Chief of the Intelligence Directorate of the General Staff of the BNA, 
lieutenant-general Zikulov Budapest, March 6, 1978 (in Russian) 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 491, л. 9
General Syuch submitted to general Zikulov information received from American and 
Italian military attaches in Bucharest on the joint Soviet - Romanian - Bulgarian drill 
to be held within 10 - 20 March in Romania. 

35.   A report from the Deputy Chief of GS of the BNA and chief of ID – GS, lieutenant-
general Vasil Savov Zikulov, regarding the meeting of the heads of military 
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intelligence of the countries - members of the Warsaw Pact  held in Sofia and the 
bilateral discussions in Sofia, October 24 1978.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 114-118
The report is addressed to the deputy Minister of National Defence and Chief of General 
Staff of the BNA colonel-general Semerdzhiev. It reflects the most important moments 
from the work of the delegations of ID of the armed forces of SVD during the meeting 
in Sofia. For the first time, a Cuban delegation takes part as an observer. During the 
bilateral talks the Cubans pose the question that of all the socialist countries only ID 
of the BNA have not established relations and cooperation so far.
Again, the Romanian delegation was only present in plenary sessions, highlighting the 
characteristics of Romanian politics.

36.   A letter from the deputy Chief of GS of the BNA and head of the ID-GS, lieutenant-
general Zikulov to the deputy Chief of GS and the chief of the GRU - GS of the 
Supreme Council of the USSR, general of army Ivashutin, Sofia, 12 February 
1980 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 865, л. 2-4
At the suggestion of the Chief of General Staff of the BNA, general Semerdzhiev 
coordinated with the Minister of National Defence of the PRB and the CC of BCP 
at the end of 1974 the post of Permanent Representative of the General Intelligence 
Directorate of the General Staff of the USSR armed forces in the Intelligence Directorate 
of the General Staff of the BNA was established. As a result the cooperation between 
the two governments has significantly expanded and practically covered all areas 
of intelligence work. General Zikulov considered appropriate for this position to be 
retained in the future and inform of this general of army Ivashutin.

37.   A report from the deputy Chief of ID of GS and head of ‘Planning’ division - 
colonel Kamen Petrov, Sofia, April 23, 1980
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 51-53
In his report the head of ‘Planning’ division, colonel Petrov, informed the deputy Chief 
of General Staff of the BNA and head of the ID – GS, lieutenant-general Vasil Zikulov 
about the discussions between him and the head of the Second Directorate to the Staff 
of the united armed forces, participating in the Warsaw Pact, General Proskurin.
During the discussions, questions were raised related to the upcoming FRONT 
Command - staff drill ‘Balkan – 80’, the role, the location and the relationship of the 
intelligence organs of the BNA and the general command of the Theater of military 
operations and the Supreme Command of the United Armed Forces.

38.   On further questions regarding the place, the subordination and the relationship 
between intelligence authorities, B. m., October 22, 1980
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 340-345
In connection with the formation of General Commands of the various Theaters of 
war, with a particular acuteness arises about the place , the subordination and the 
relationship between the intelligence bodies of the various command authorities from 
the coalition troops controlling bodies. The Bulgarian Military Intelligence offers the 
MainIntelligence Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the USSR 
to come up with principal recommendations regarding echeloning of CP ID - GS of 
wartime.

39.   A report of the Head of RT and Material and Technical Suport (MTS) colonel Eng. 
Nonev with regard to a working meeting of the representatives of the intelligence 
directorates of General Staffs of the Warsaw Pact countries on the automation of 
information processes, Sofia, September 25, 1980
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 871, л. 1-4
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At the meeting it was shown for the first time the developed by the management 
photographic information - search system and a demonstration is made of bringing up 
documents for the land forces of Greece. All delegations are willing to receive samples 
of documents and instructions for completing the input data on the land forces of 
Greece and Turkey in the system in Bulgarian.

40.   A memorandum of the bilateral meeting between the delegations of ID of GS 
of the BNA and the Polish troops, held in Warsaw within 18 - 21 March 1980, 
Warsaw, March 21, 1981 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 737, л. 204-208
In accordance with the bilateral agreement between the military intelligence 
directorates and the Polish People‘s Army troops from 18 to 21 March 1980 in Warsaw 
working meeting is held, at which the state of cooperation between the two intelligence 
directorates is discussed.

41.   Information No 182 on military attachés and residencies undercover B. m., June 
2, 1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 803, л. 83-87
The document contains information sent by the residencies in Paris, Warsaw, Bucharest 
and Ankara on the changes inside the countries and military policy of the respective 
countries. The military attache in Poland reports that the independent self-governing 
trade-union “Solidarity” continues to expand its influence in the army.

42.  Information No 50 on protective devices for the population of the major NATO 
countries, Sofia, February 25, 1982
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955,  л. 23-26
The document contains details of the manner in which the main NATO member states 
have ensured the protection of its population in the conditions of modern warfare. In 
Scandinavia shelters in the rocks are built which are highly protective against shock 
wave of a nuclear explosion. With the exception of the USA, Denmark and Norway, 
which has provided protection of 40% of its population, in the other NATO member 
states availability of protective equipment for the population is low - an average of 
about 10%.

43.   On the cooperation with the intelligence bodies of the allied armies in the field of 
operational and tactical intelligence, B. m., December 28, 1982
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 864,  л. 156-157
The cooperation with GRU - GS - SC of the USSR in 1982 is carried out in connection with 
the organizational development of the intelligence organs of the air reconnaissance in 
the BNA. Together with Soviet specialists for radio and radio-technical reconnaissance 
a reconnaissance of NATO exercises of Southern European theater of war “Distant 
Dharm - 82” and “Display Determination - 82” was conducted.

44.   Information denunciation from a credible source concerning acquired intelligence 
data, N.p., February 9, 1983
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1684, а. е. I, 1192, дело 246, т. 4, л. 1, 1 гръб
The data concerns decisions taken at a meeting of the Spanish Government, held in 
December 1982, the meeting at NATO Headquarters - January 1983 and decisions of 
the Council of Ministers of Belgium on military issues.

45.   Cooperation in the field of radio and radio-technical intelligence between ID - GS 
of the BNA and ID – GS of the HNA N.p., March 10, 1983 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1279, л. 10-12
It is noted that the cooperation in the field of radio and radio-technical intelligence 
between ID - GS of the BNA and the HNA has been developing for 25 years. As a 
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result of the joint efforts now the location of the radio-stations serving the allied NATO 
forces is determined even more successfully.

46.   Information denunciation regarding the spring session of the Nuclear Planning 
Group of NATO held in March 1983, N.p., April 13, 1983
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1684, а.е. I, 1192, дело 246, т. 4, л. 11
According to a reliable source the USA could switch to the reduction of strategic 
nuclear weapons only after theplacement of new advanced systems. The ministers of 
the countries on whose territories the placement of missiles with a medium range of 
action is planned, said that to ease the pressure of public opinion on that issue, it is 
necessary that the USA undertakes some steps.

47.   Information denunciation on the draft budget of France for the period 1984, B. 
m., May 12, 1983
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1684, а.е.  I, 1192, дело 246, т. 4, л. 12
It is established from a reliable source that in the draft budget of France specific events 
are set for the modernization of nuclear and conventional forces of the country. The 
reduction of the number of soldiers of the armed forces by 36,000 people was also 
foreseen.

48.  A report on the results of the joint meeting of experts from the intelligence 
directorates of the Black Sea Fleet of the USSR and the intelligence directorate at 
the Staff of the Navy of the PRB (10-14 May 1983), B. m., May 26, 1983
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, Ф. 23, оп. 01288, а.е. 1169,  л. 22-26
The meeting is held in accordance with the plans of the allied armed forces of the 
countries - members of the Warsaw Pact in order to exchange experience on issues 
related to the joint organization and the conduct of intelligence and information 
activities. The ways of increasing the effectiveness of intelligence during the muster - 
the march of the united squadron, the drills of the shock troops of the allied fleets in the 
Black Sea, as well as issues related to military-political environment of the Southwest 
Theater of war are discussed.

49.  Information denunciation on the plans for development of NATO armed forces, 
B. m., December 14, 1983
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1684, а.е.  I, 1192, дело 246, т. 4, л. 41, 41 
гръб
At a meeting of the Standing Committee for Military Planning, held on 1 December, 
under the pretext of a „growing threat“ from the Warsaw Pact, the US Representative 
emphasized the particular importance of the increasing of combat power of conventional 
forces units. He pointed out some flaws in the methodology of NATO headquarters to 
evaluate the armed forces of the parties and proposed to develop a new methodology. 
The representative of the Netherlands considered that the planning of the armed forces 
has both military-technical and political importance.

50.    Memorandum of the meeting of the heads of the Intelligence Directorates of the 
General Staff of the armies of the countries - members of the Warsaw Pact, held 
in Sofia within 13 - 16 June 1986, B. m., June 23, 1986
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1358,  л. 258-268
The document includes the decisions taken at the meeting and the planned joint 
events. It is noted that the memorandum is made in six copies in Russian, one for each 
delegation and is subject to approval on behalf of the chief of GS of the armies of the 
countries - members of the Warsaw Pact.

51.   Information on the tasks and activities of the sections for 1986, B. m., In April 
1986 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1379,  л. 220-225
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In the document it is state that the main efforts of the military intelligence of the 
Warsaw Pact countries are aimed at solving specific problems related to the timely 
disclosure of the plans and the practical activities of the military-political leadership 
of NATO member states on the preparation of a sudden raid and the fomenting of war 
against the countries of the Warsaw Pact.

52.   Considerations regarding the duplication of information provided to the party, 
state and military leaderships, B. m., April 27, 1987
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1550, а.е. I - 1551, дело 201 – а, част 2, л. 
146-147
In the military leadership duplication of information occurs only with the Minister of 
National Defense. ID - GS takes the responsibility to monitor and to prevent sending 
duplicate information with those of the Ministry of Interior and the Ministry of Foreign 
Affairs. In order to reduce the amount of duplicate information about the party and 
state leaderships it is proposed an official to be placed in Todor Zhivkov’s secretariat 
and to follow the information flow and to be responsible for the retention of duplicates.

53.   Reference on the information materials sent to the Central Committee of the 
Communist Party by ID - GS, B. m. July 6, 1987 
аКрДопБГДсрсБна –Вр, МФ 1550, а.е. I- 1551, дело 201 – а, част 2, л. 128, 
128 гръб
The number of issue and the title of the information materials are noted, sent personally 
to Todor Zhivkov to the Politburo of the Communist Party and the „Social and national 
security.“ Department. The basic materials refer to the main enemy - the US and 
NATO.

54.   Reference regarding the assessments of CIB - FRG on the intelligence activities 
of the socialist parties in FRG in 1986 and measures against them, B. m., July 1, 
1987
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 0212 – 84 г. , л. 32-33, л. 33 (гръб), л. 34
In the report of the Federal Office for the Protection of the Constitution (FOPC) 
for 1986 has found that the intelligence services of the socialist countries carry out 
military espionage against the Bundeswehr and located in the territory of FRG NATO 
military forces.

55.  Information about the agency-operational situation in Paris, N.p., April 3, 1988 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 244 – 87 г. л. 7, л. 7 (гръб)
Since the beginning of 1988 a resurgence of the activity CIB can be noticed. It is 
assumed that this is due to the decision taken by the Ministers of Interior of the 
countries – members of NATO at their meeting in Brussels for the strengthening of 
the control over the representatives of the socialist countries. Increased is the control 
during the visits of delegations in scientific institutes, enterprises with civilian and 
military production, airline companies etc.

II. The Southwestern War Theater and the activity  
of the Bulgarian military intelligence. Sixth US fleet, Turkey and Greece

56.   Summery No 11 regarding received data and signals about the preparation and 
holding of activities in Greece and Turkey aimed against the PRB, B. m. August 
11 1961
аКрДопБГДсрсБна – М. ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 63-64
Under the a subtitle „aggressive doctrine“ an article is released in a Greek newspaper 
which says that Russia has found the Bulgarian army with carts, with primitive weapons 
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and has turned it into mechanized and armored army equipped with powerful artillery. 
It is stressed that Greece finally convinced Americans to give it greater military 
assistance to be able at the very beginning of war with Bulgaria to carry the military 
operations on our territory. According to RUMNO after the visit of the US General 
Stork in Thessaloniki, there is a movement of Greek troops and formations.

57.   Summary No 18 on data and signals received with regard to the preparation and 
holding in Greece and Turkey activities aimed against the PRB, B. m., August 21, 
1961
аКрДопБГДсрсБна – М. ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 47-48
On August 17, 1961 the commander of NATO ground forces in Southeast Europe, General 
Stork, was welcomed by the King of Greece. It is assumed that his visit is connected 
with events taking place and organized by the countries – members of NATO, including 
Greece as well, with regard to the Berlin issue. It is stated in the same document that 
on 20 August the airspace of the PRB, which according to the border detail has been 
violated by aircraft with American insignia.

58.   Summary No 19 on data and signal received regarding the preparation and holding 
of and held up in Greece and Turkey aimed against PRB, N.p., August 24, 1961
аКрДопБГДсрсБна – М. ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 44-46
The summary reflects the statement of the leader of the Democratic Centre in the Greek 
press on the occasion of Khrushchev‘s speech. The statement says that the Greek nation 
is united to stand against unjustified threats of the head of the Soviet Union and that 
„no nation loves peace more than the Greek people who devoted to peace work and a 
member of NATO only because of its defense.“ According to RUMNO ferry ships from 
the Greek Navy are based to another place, probably in connection with the upcoming 
NATO troop’s drills.

59.   Summary No 22 on data and signals received regarding the preparation and holding 
of activities in Greece and Turkey aimed against the PRB, N.p., August 30, 1961 
аКрДопБГДсрсБна – М. ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 38-39
According to the First Directorate – SS from the US a special group of 
senior officers arrived in Turkey. An order was given for the operation at full 
capacity for the completion of all US objectives in Turkey and those of NATO. 
According to RUMNO the drill “Checkmate”, which takes place within the framework 
of NATO, will start on September 1 and it will involve troops from Turkey and Greece.

60.   Summary No 30 on data and signals received with regard to the preparation 
and holding up of activities in Greece and Turkey aimed against the PRB, N.p., 
September 15, 1961
аКрДопБГДсрсБна – М. ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 20-21
It is established by RUMNO that the exercise “Checkmate” is a part of a series of 
NATO drills under the name “Star”. It is assumed that the main forces of the Sixth 
US Fleet, which is located in the central part of the Ionian Sea will take part in the 
drill. According to data received from the intelligence directorate of the Border Troops 
Control the Bulgarian-Greek border there were provocations. On the ladder of the 
watchtower a handwritten inscription was found in Greek with the following content: 
“The heroic land, which is today treaded on by the Bulgarians was our homeland just a 
few years ago ... Long live Greece. Greece will never die!’’

61.   Summary No 37 on data and signals received regarding the preparation and holding 
up of activities in Greece and Turkey aimed against the PRB, N.p., October 20, 
1961
аКрДопБГДсрсБна – М. Ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 7
On 10th October, from the staff of the 11th Infantry Division in Kavala a circular letter is sent to its 
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subordinate parts and divisions. It says that communism shows disregard to all mankind as it 
continues testing atomic weapons, while stating that it wishes to terminate these attempts. 
The document contained a brief information about the ongoing NATO drills underwater 
near the island of Malta.

62.   Summary No 40 on data and signals received regarding the preparation and 
holding up of activities in Greece and Turkey aimed against the PRB, N.p., 18. 
11. 1961 
аКрДопБГДсрсБна – М. Ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 3-4
The Ministry of National Defence received evidence that in Greece there were three 
main US missions that control and direct the military, the economic and the political 
life of the country.

63.   A report from the Chief of General Staff – lieutenant-general Atanas Semerdzhiev, 
Sofia, February 7, 1964
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 983, л. 5-6
When replacing the old with the new Bulgarian military attaché in Athens both were 
accepted by the Chief of General Staff of the Greek Army – lieutenant-general. Sakellariou. 
He said that the command of the Greek army was concerned about the continuous 
improvement of combat readiness of the Bulgarian Army. Greece considered that it was 
preparing for a future war primarily against Greece. It could hardly be a question of war 
between Bulgaria and Yugoslavia, and against Turkey will fight primarily the USSR. 
The Staff makes its conclusions after analyzing the contents of conversation of General 
Sakellariou with the Bulgarian military attaché in Athens.

64.   Evaluation of implementation of information tasks by Department IV for 1967, 
Sofia, December 28, 1967
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I- 1536, л. 1-3, 3 (гръб)
Department IV is assigned tasks related to the monitoring the changes in the military-
political situation in the strategic operational plans and concepts of the Greek 
command on the combat and mobilization capabilities of the country. Valuable 
documentary materials are acquired, but the information received during the year the 
department does not lead to a comprehensive settlement of all problems. There are no 
data reflecting the military policy of the Government of Greece and the relationship 
with NATO, the political and the psychological training of the army and the country 
for war.

65.   A letter from Head of chemical troops – MND to the Head of the Intelligence 
Directorate, Sofia, September 26, 1968
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1536, л. 31-32
With the letter the Head of chemical troops - MND requested the Chief of Intelligence 
Directorate to order the plan for 1969 to include information tasks related to the use 
of chemical and bacteriological weapons in the Greek and Turkish armies.

66.   A letter from the Chief of ID - GS lieutenant-general Zikulov to the Minister of 
the Interior colonel-general Angel Solakov, Sofia, December 1, 1969
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I- 1537, л. 35-38
The Head of the ID - GS lieutenant-general Zikulov asks the Minister of the Interior 
through the relevant authorities of the Ministry of the Interior Bulgarian citizens to be 
used, traveling and staying on the territory of Turkey and Greece for the clarification 
of certain issues related to military sites on the territory of both countries and their 
mobilization system. 

67.   Information denunciation on the communication unit of the NATO Headquarters 
in Izmir, N.p., August 10, 1972
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аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо - 033 – 72 г., л. 36
The denunciation says that at the NATO headquarters in Izmir there operates 
telecommunication node served by American, Greek and Turkish personnel. Each 
group works independently, has encrypts department and keeps in touch with his 
command in the country.

68.   A copy of the information denunciation on US missions in Turkey, B. m., Novem- 
ber 2, 1973
аКрДопБГДсрсБна – Вр, аоо – 034 – 72 г., л. 37-38
In the transcripts there is data on some American and mixed Turkish-American 
organizations and their activities on the territory of Turkey.

69.   A letter from the Chief of the Air Defense Staff and the Air Force, general Babalov 
to the head of division 22870, N.p., February 3, 1980 
аКрДопБГДсрсБна – Вр,  ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 112
General Babalov informs the head of the division that while implementing the 
instructions of the Minister of Defense, given at the meeting of the College on 
coordination issues regarding the possibilities for the use of forces and means of the 
Russian air reconnaissance in the interest of Bulgarian side, it is necessary that specific 
data on weapons in Greece, Turkey and the Sixth US fleet is supplied to them routinely.

70.  Activities on the implementation of the recommendations of the 19th meeting of 
the Military Council of the United Armed Forces, held within 23 - 26 April 1979 in 
Warsaw, N.p., February 7, 1980
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 15-16
In accordance with the recommendations proposed in the plan for military scientific 
work within the period 1981-1985 in the Military scientific directorate - MND to be 
included the holding of military-theoretical conference on „The status and development 
of military doctrines and strategic views of NATO command and national commands of 
Greece and Turkey for the preparation and conduct of military actions at the Southern 
European Theater of war during the 80s and the implications for BNA“.

71.   Report of the Chief of Intelligence Directorate - 1 F on the situation at 8:00, 18.6, 
N.p., May 28, 1980
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23 , оп. 01288, а.е. 749, л. 281 -284
The material puts the issue of a possible scenario for warfare of the „southern“ 
- military forces of NATO, located on the Southern European Theater of war. The 
nuclear, land, air and naval groupings of the opponents take part in them.

72.  Information No 21 on the situation in Turkey, Sofia, January 21 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 1- 6
It is stated in the document that the military regime in Turkey supports US efforts to 
prevent the spread of anti-imperialist influence of the revolutionaries in Afghanistan 
and Iran in the Middle East by creating the so called „Surrounding belt“ countries 
with reactionary regimes. At the same time the contacts of Turkey’s with the Arab and 
Muslim countries with a pro-Western orientation began to expand. It is believed that 
these contacts contribute to the realization of military-political and strategic plans of 
the USA to expand their influence in the region.

73. Information on the inter-Cypriot negotiations, Sofia, January 6, 1981
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 1 – 3
During the talks in New York talks between the UN Secretary General, Waldheim, the 
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus, Rolandis, and the Minister of 
Foreign Affairs of the Turkish - Cypriot federated state, Atakol, the plan of Waldheim 
for a phased settlement of the Cyprus problem was discussed. As a result of the pressure 
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exerted by the USA on Turkey and the personal intervention of the financial tycoon 
Rockefeller, the talks ended in a greater understanding.

74.   Information No 39 on the negotiations for bilateral military cooperation between 
the USA and Greece, Sofia, February 3, 1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 16-18
The document lays down various opinions of the United States and Greece expressed 
during the negotiations between the two countries on the signing of a new bilateral 
agreement on military and economic cooperation, as well as the status of US bases 
on Greek territory. Greece insists that it is granted the right of full control over the 
bases and opposes their use outside the so called area of responsibility of NATO. It is 
assumed, however, that under US pressure the Greek government will make a number 
of climb-downs from their current positions.

75.   Information No 67 regarding feedback in Greece and Turkey on the US plans for 
production and disposition in Europe of neutron munitions, Sofia, February 23, 
1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л.  29-30
The intentions of the administration Regan to resume the implementation of the 
programs for the production of neutron munitions and their disposition in Europe in 
order to restore the “balance of power” between the East and the West caused a sharp 
reaction among the public in Greece and Turkey. In the intentions of the United States, 
they see a new threat to their national interests and security.

76.   Information No 70 – Denouncement by the military attaché at the Embassy of the 
PRB in Athens, Sofia, February 24, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 31-32
In the town of Drama, a squad of 558th artillery and technical group of the United States, 
without the knowledge of the Greek authorities, carried out a professional training by 
practicing their actions in populated areas in terms of the use of nuclear and chemical 
weapons. All opposition political parties qualify the actions of US troops as a violation 
of national sovereignty of the country and refute the claims of the Minister of National 
Defense of Greece, Averof, that the US bases are under Greek control.

77.   Information No 79 regarding the visit of a delegation of the Defense Commission 
at the Assembly of Western European Union, Sofia, March 3, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 13-14
The visit of the delegation of the Defense Committee was intended to study the role 
of Turkey and NATO in the defense of Western Europe. Frequent visits to Turkey 
of delegations and political figures from various Western European countries and 
political organizations showed the intentions of the military regime to avoid political 
isolation of the country.

78.   Information No 92 regarding the course of the Greek-American negotiations, 
Sofia, March 10, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 35-36
At a the plenary meeting of both delegations that took place on 6th March, the Greek 
side has submitted in writing their views on the amount of military aid from the 
USA, the guarantees from the United States to preserve the balance of power in the 
Aegean Sea and the integrity of the eastern borders of Greece. It was expected that the 
controversial issued will be settled through climb-downs on behalf of the Greek side 
for the sake of some maximal economic and military benefits.

79.   Information No 100 - denunciation by undercover intelligence officer - Nicosia on 
imminent suspension of inter-Cypriot negotiations, Sofia, March 19, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 37-38
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Besides the reluctance of the Turkish Cypriot side to put forward concrete proposals 
on the disputed territorial issue for the suspension of the negotiations, there is also 
influence on behalf of the Western countries to exert pressure on Greece, Turkey and 
Cyprus to adopt the plan made by the United States, Canada and Great Britain for the 
solvation of the Cyprus issue.

80.   Information No 132 on the technical inspection of the nuclear armament of the 
second battery, stationed in Athens, Sofia, April 24, 1981
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 39
After carrying out technical inspection of the nuclear weapons of the second battery of 
zenith-rocket divisions ZSME “Nike”, stationed in Athens, the battery is assigned the 
status “nuclear qualified,” which will be in force until August 1982

81.   Information № 150 on the negotiations до Mitsotakis with Haig and Turkmen, 
Sofia, May 11, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 45-47
According to data received the USA accepted the request of Greece to appoint Greek 
commanders of the bases, but without specifying their powers. On the issue of the so 
called guarantee of the eastern borders of Greece they offered to be recorded in the 
agreement on military and economic cooperation that „the USA will oppose to the use 
of military force in relations between Greece and Turkey.“

82.   Information No 165 on the meeting of Karamanlis with Papandreou, Sofia, May 
20, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 48-50
At his meeting with the President of Greece Karamanlis the PASOK leader Papandreou 
informed him about his visit to the PRB and the SR Romania and handed him messages 
from Todor Zhivkov and Ceausescu. Karamanlis expressed the concern of the leadership 
of the Armed Forces about the situation in the Aegean Sea and the growing pretentions 
of Turkey. In connection with this the military command has decided to enhance the 
defense in Aegean Sea, two new airports to be constructed allowing for the removal of 
troops from the border area with Yugoslavia and Bulgaria, in areas bordering Turkey 
as well. The Greek military command has not informed the leadership of NATO about 
these decisions.

83.    Information No 183 - Air School „Ikarion“ - Air Force of Greece, Sofia, June 4, 
1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 55-58
The document gives details of Air Force school “Ikarion, which prepares students 
for the needs of the Greek Air Force. The conditions for the application are set, the 
training period, the types of specialties, the teaching methodology and data regarding 
the material and technical base.

84.   Information № 198 regarding the Conference on Turkish-USA relations in 
Ankara, Sofia, June 19, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 29-30
The conference is organized by the Center for Strategic Studies at Georgetown 
University, USA and the Institute for Foreign Policy of Turkey. Representatives of the 
General Staff of the Turkish Army also take part in it. Reports are delivered on the 
so-called Soviet threat and Soviet expansion in the Middle East and the Persian Gulf. 
Particular attention is paid to the role of „Rapid Reaction Force of the United States,“ 
as well as those of the Turkish army as a „restraining factor” in the region.

85.   Information No 200 on the situation in Cyprus, Sofia, June 24, 1981 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23,  оп. 01288, а.е. 788, л. 74-76
The document reflected the views of the different parties in Cyprus on the way to 



60

resolve the Cyprus problem. According to some sources, the Greek government would 
push for the adoption of the initiatives of the Western countries to exercise pressure on 
the Greek Cypriot side for constitutional and territorial concessions, and the purpose 
of these countries and the USA is the settlement of the Cyprus issue in the interest of 
strengthening on the southeastern flank of NATO and the isolation of the Soviet Union 
and the other countries in its decision.

86.   Information No 211 on the attitude of Papandreou to negotiations regarding the 
use of the waters of the Mesta. Sofia, February 1, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 88-89
The leader of the Greek Socialist Movement PASOK, Papandreou, accused the Greek 
government that of being ready to sign a disadvantageous for Greece Agreement 
with the PRB for sharing the waters of the river Mesta. He said that „Greece is not 
anyone’s vilayet, to distribute airports to some and waters to others.“ According to 
some sources, Papandreou wanted to show, to the opinion polls in Greece and to the 
West that he is against any concessions with regard to the national interests, regardless 
of the fact to whom they are done

87.  Information No 217 on the Cyprus problem, Sofia, July 3, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 94-95
For the settlement of the Cyprus problem, in USA interest, Reginald Bartholomew of the 
US State Department is tasked to run and coordinate on behalf of the US government 
all issues arising during the examination of the situation in Cyprus within the UN and 
in conversations with USA allies. Greece and Turkey accepted this role of Bartholomew.

88.   Information No 247 on the situation in Cyprus, Sofia, July 23, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 121-123
In connection with the anniversary of the coup in Cyprus in July 1874, a rally of the 
Greek Cypriots is held in Nicosia. Cypriot President Kyprianou stresses the need for 
steps to be taken for the organization of an international conference on Cyprus issue. 
The participants in the rally are against the policy of „fait accompli“ against the USA 
and NATO. On the same day in the Turkish sector of Cyprus a celebration is held on 
the occasion of the anniversary of the „liberation of the Turkish Cypriot community.“ 
The firm positions expressed by the leaders of the Turkish Cypriots and Greek Cypriots 
put the internal Cypriot negotiations to a deadlock.

89.   Information No 249 on the supply of aircraft and intelligence equipment for the 
Air Force in Turkey, Sofia, July 27, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 37-39
It is reported that during the implementation of the concluded early in May agreement 
for the supply of 15 aircraft F - 4 E to airport Eshishehir, the first 5 aircraft have 
arrived. Thus, the Turkish Air Force will have a total of 90 aircraft F - 4 E, including 
8 intelligence ones. According to reliable data, the Turkish military leadership 
examines the options for buying the system for air reconnaissance „Orpheus“ from 
the Netherlands.

90.   Information No 258 regarding a scientific research for the creation of a mobile 
missile brigade of the United States in order to enhance the ground forces of the 
Turkish army, Sofia, August 4, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 42-45
At a request of the Department for Nuclear Defense at the Ministry of Defense, the 
company RAND conducted a research for the required reinforcement of the Turkish 
land forces for the defense of Eastern Thrace and the Straits area. The development 
of the „Thracian scenario“ of the study provided the existence of large Soviet forces 
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in eastern Thrace. The most efficient organizational entity for their destruction was 
moving missile brigade.

91.   Information No 333 regarding a decision of the National Security Council of 
Turkey to visit the general of army Evren in Bulgaria, Sofia, October 8, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 61-62
The Bulgarian Ambassador in Ankara was informed by the the Turkish Ministry of 
Foreign Affairs that the President of the Republic of Turkey and Chief of Staff of the 
Turkish Armed Forces, general of army Kenan Evren, planned to make an official 
visit to Bulgaria, Yugoslavia and some Rumaniya early the following year. According 
to some sources of information, the visit was connected with the ambition of military 
leadership to hold a more independent policy with neighboring Balkan countries. This 
was required by the interests of Turkey and it would not fully comply with the essure 
from the USA and NATO to limit the relations with these countries.

92.   Information No 362 on the relations between Greece and Turkey, Sofia, Octo- 
ber 29, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 63-64
The tension that emerges in the relations between Turkey and Greece, after the 
formation of the new Greek government of Papandreou is transferred to their armed 
forces. In this connection, the Turkish command takes measures to strengthen the 
intelligence and control of the airspace of the Aegean Sea. 

93.   Information No 393 regarding the Turkish-American relations, Sofia, Novem- 
ber 2, 1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 69-70
The document states that Reagan’s administration pays great attention to Turkey, 
since this country is important for the strengthening of NATO’s southern flank and the 
conduct of USA policy in the Middle East. In connection with this, visits of the Minister 
of Defense Weinberger and the Secretary of State Haig in Turkey are planned, during 
which the issues regarding the  military cooperation and the amount of aid from the 
USA to Turkey for 1982 and 1983 are discussed.

94.   Information No 377 on the relations between Turkey and Greece, Sofia, Novem- 
ber 13, 1981 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 67-68
According to an assessment on behalf of the diplomatic representatives in Ankara, 
the Turkish military-political leadership is concerned about the increased interest of 
the Greek military officials in Ankara in the state of combat readiness and combat 
capabilities of the Turkish armed forces stationed in Eastern Thrace and Western 
Anatolia. According to some data the Turkish command has taken measures to 
strengthen the intelligence for tracking the activities of the Greek armed forces and 
especially their military activities on the island of Cyprus.

95.   Information No 379 on the relations between Turkey and Germany, Sofia, 
November 17, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 65-66
According to an assessment of political circles close to the government in Bonn, the 
visit of the the Foreign Minister of Germany, Genscher, in Turkey ended without 
concrete results. However, it could be expected that the FRG will not stop the military 
aid  planned for 1981 for Turkey. According to other sources, the meetings of Genscher 
Ecevit with Demirel aim to show the Turkish military leadership that the Western 
countries will not accept the preservation of the military regime in Turkey for a long 
time.
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96.   Information on the relations between Greece and Turkey, B. m., December 1, 
1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 191-192
The document states that the upcoming December plenary session of the supreme 
bodies of NATO, the Prime Minister of Greece Papandreou would have maintained 
that the main threat to Greece would come from Turkey and not from the “north” 
(HP Bulgaria). Therefore, it was expected that he would ask NATO to formally give 
guarantees for its eastern borders. According to Turkish officials, NATO Secretary 
General, Luns, said that Papandreou’s statements were met with hostility by the higher 
authorities of the bloc.

97.   Information No 400 on the visit of the US Minister of Defense in Turkey, Sofia, 
December 8, 1981
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 71-74
According to information received, during the talks between Weinberger and the Turkish 
leaders discussed the situation inthe southern flank of NATO after coming to power 
of Papandreou in Greece was discussed. Other issues related to Turkish-American 
military cooperation were also talked over, issues regarding the expansion of the so 
called “Zone of responsibility” of the block and the commitments of the Member States 
for the deployment of missiles with an average radius of action in Europe.

98.   Information No 419 on US military assistance to Greece and Turkey, Sofia, 
December 17, 1981
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 78-79
The military aid granted to both sides is in the ratio 7:10. This indicates that the 
US actually have adopted one of the conditions set by the Greek Prime Minister, 
Papandreou, concerning the remaining of Greece in the military organization of NATO.

99.   Information No 5 on the postponed visit of the Turkish President, general of army 
Evren in Bulgaria, Sofia, January 8, 1982
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 1-2
According to the diplomatic circles in Ankara, the visit of the President of Turkey in 
Bulgaria has been postponed for political reasons. The Turkish leadership believes 
that the visit of Evren could cause complications Turkey’s relations with the Western 
countries and the United States and limit the expected military and economic aid.

100.  Information No 16 on the military budget of Turkey for the financial 1982, Sofia, 
January 26, 1982
аКрДопБГДсрсБна – Вр, 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 3-4
Consultative Assembly of Turkey adopts a draft of the military budget for the financial 
1982, which, compared to the previous year, is increased by 13, 46%.
The Minister of National Defence, Bayulken, points out that Turkey has a strategic 
importance in the NATO system, due to its geopolitical position worldwide. In this 
regard, it maintained an army of 600 thousands, which has a heavy impact on the 
economy of the country and Turkey needs greater military assistance from its allies.

101.  Information No 26 on Turkey’s policy towards the socialist countries, Sofia, 
February 3, 1982.
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 12-13
Following the postponement of the visit of Turkish President, general of army, Evren 
in Bulgaria, the Turkish Foreign Minister, Turkmen, also postponed his visit to our 
country. His business was pointed out as the main reason for this. A similar response 
Turkmen gives to the Soviet Ambassador on the occasion of the official invitation to 
visit the Soviet Union. It is stated in the document that the US Ambassador to Ankara 
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insisted on the cancellation of visits of Evren and Turkmen, as they were in complete 
conflict with the US policy towards the countries of the socialist community after the 
events in Poland. 

102.  Information No 45 regarding John Tower’s visit in Turkey, Sofia, February 19, 
1982 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 16-18
During his visit to Turkey the Chairman of the Armed Forces Committee to the US 
Senate, John Tower, stated that the contradictions between Turkey and Greece were 
an obstacle for the achievement of synergies between the countries - members of 
NATO against the Soviet threat and insisted on renewing the contacts between the 
two countries for the settlement of their disputed problems and the strengthening the 
Southern flank of NATO. 

103.  Information No 171 on the military and economic aid to Turkey from NATO 
member states for 1981-1982, Sofia, June 8, 1982
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 47-49
During 1982 the US increased twice the military aid to Turkey and for the first time 
in five years it awarded grants amounting to 57 million US dollars. Despite all the 
efforts of the Reagan administration, however, most of the Western countries refused 
to increase the loans to Turkey within the policy of NATO. From the Western European 
countries the closest military cooperation was between Turkey and the FRG, which 
planned to grant it 60 million US dollars military aid, as in the previous years.

104.  Information No 269 on a visit to Turkey of a parliamentary delegation of the so 
called Turkish federated state in Cyprus, Sofia, August 20, 1982
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955, л. 67-68
The delegation of Turkish federated state in Cyprus / (TFSC) was adopted by the 
Head of State and the Chief of Staff of the Turkish Armed Forces, general of army 
Kenan Evren, who approved the searching for ways of resolving the Cyprus problem 
through negotiations between the Turkish Cypriots and the Greek Cypriots. At the 
meeting of the parliamentarians with the Council of Ministers it was noted that the 
possible extension of the Greek territorial waters of the Greek Aegean islands, located 
near the coast of Turkey, from 3 to 6 miles, would inevitably lead to a war between 
the two countries.

105.  Evaluation of information from the original document ref. No I - 0073 / Janua- 
ry 7, 1983, B. m., 1983
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1528, а.е. I – 1240, дело 245, т. 1, част 1, л. 
56-57, 57 (гръб), л. 58
The document is a summary report of the Greek military leadership to the governing 
bodies of NATO on the state of the Greek armed forces and the infrastructure in the 
country by the middle of 1982 and prospects for their development until 1987. It 
indicates that there are no significant differences between the national plans and the 
general plan of NATO and Greece makes efforts for their implementation. Due to the 
insufficient financial resources, however, it is not able, without help from NATO, to 
carry out a large part of the activities under the  long-term program of the bloc for 
the period 1983-1988.

106.  Report on the results of the working meeting for experience exchange between 
the representatives of the Intelligence Directorate of the Black Sea Fleet of the 
USSR and ID - Staff of the Navy of the PRB (22 to 25 April 1986), N.p., May 16, 
1986
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1359,  л. 124-128
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Issues concerning the organization and conduct of joint reconnaissance of the Theater 
of war were discussed, with particular attention to the voyages of the detachment of US 
warships in the Black Sea. the possibility of executing commands on direction finders 
of objects the 6th US Navy in the central Mediterranean from the radio direction 
finders group of the Radio intelligence department of the Navy of the PRB in the 
interest of the Black Sea Fleet of the USSR. The question was raised by the Soviet side 
and is of great importance to them of the direction finders of this point for the aircraft 
carriers of the 6th US fleet on their moving in the central part of the Mediterranean.

III. Exercises of the joint forces of NATO and the Warsaw Pact

107.  Summary No 29 on data and signals received for the preparation and 
implementation of operations in Greece and Turkey against the Republic of 
Bulgaria, N.p., September 13, 1961
аКрДопБГДсрсБна – М, Ф. 1, оп. 10, а. е. 73, л. 22-24
According to data obtained from RUMNO, in the system of NATO exercises in Europe 
, two new exercises are included under the name “Red Fox” and “Redjex» which, like 
the drill “Checkmate”, will be led by the NATO command in southern Europe . The 
land, air and naval forces of NATO in the South and Southeast Europe and the forces 
of the 6th US Fleet are envisaged to take part in them.

108.  Summary No 41 on data and signals received for the preparation and 
implementation of operations in Greece and Turkey aimed against the PRB, 
N.p., December 1, 1961
аКрДопБГДсрсБна – М. Ф. 1 оп. 10, а.е. 73, л. 2
It is reported in the summary that the Turkish navy from the base of Gyoldzhuk, 
together with units of the US Sixth Fleet, would carry out maneuvers in the Black 
Sea. The main attention would be drawn to the Turkish naval vessels equipped with 
missile weapons. Nuclear weapons in Turkey, located at the bases of NATO, were 
under complete control of the Americans.

109.  A list of issues in the armed forces of the capitalist countries, subject to clarification 
in 1969, N.p., November 25, 1968 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 00391, а. е. I – 1547, л. 46-58
The list includes questions on the allied armed forces of NATO, the military and 
political cooperation between the USA and Central European countries - the FRG, 
France and Britain, as well as issues related to the military cooperation between the 
USA and the countries of the southern flank of NATO - Turkey, Greece and Italy.

110.  Report on the meeting of the representatives of the intelligence directorates of 
the General Staff of the countries - participants in the Warsaw Pact held within 
5 - 8 February 1979 in Prague, Sofia, February 22, 1979
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е. 498, л. 1-3
Representatives of he information services and professionals from radio and 
radio-technical reconnaissance of the armed forces of all countries - members of 
the Warsaw Pact, except Romania, attended the meeting. Data is exchanged and 
the issues regarding the coordination of efforts of intelligence directorates for the 
upcoming Strategic Command staff exercise of the allied armed forces of NATO 
“Wintex / Cimex- 79”. The representative of the Intelligence Directorate of the 
National People‘s Army of the GDR made a proposal reports on topics related to 
the operational and combat training of allied NATO and enforcement of peace to 
martial law to be exported and discussed at the forthcoming meetings. The deputy 
Chief of the Intelligence Directorate of the General Staff of the Czechoslovak 
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People‘s Army, O. Frank, undertakes the responsibility to inform the heads of the 
intelligence directorates of the next meeting in 1979 in Budapest.

111.  Expected organization of the systems for connection and management at NATO 
allied armed forces in Europe during the Strategic Command - staff exercise 
“Wintex - 81”, N.p., January 14, 1981 (in Russian)
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 0928, а.е 868, л. 87-89
According to the information contained in the document, one of the main goals of the 
Strategic Command-staff exercise of NATO allied armed forces in Europe “Wintex- 
81” will be reviewing and assessing the capabilities of the systems for management 
and communication, for the quick and secret bringing of the armed forces from peace 
to wartime. In order to fully clarify the issues related to this system, it is proposed that 
exchange of data is implemented under the information centers.

112.  Information No 66 on the participation of Greece in NATO exercises and in 
complex national exercises complex, Sofia, March 17, 1982
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 956, л. 33-35
The document contains information on the planned for 1982 and 1983 exercises of 
the allied armed forces of NATO in Europe and the allied armed forces and the allied 
Naval forces  of the Southern European Theater of war, joint drills with the navy of 
France and Italy, where the Navy Greece will participate. There is data about complex 
drills of the Greek armed forces.

113.  Information on the preparation of the Turkish armed forces for participation in 
“Wintex Cimex - 83”, N.p., February 8, 1983
аКрДопБГДсрсБна – МФ 1464, а.е. I 1247, дело 256, ч. 1, л. 1, 1 (гръб), 2
The report indicates data on the beginning, the duration, and course of exercise 
“Wintex-Cimex-83” and its idea. Based on that data it is concluded that in the 
conception of the drill it is enshrined the concept of NATO to isolate the USSR and the 
Warsaw Pact countries from the oil fields in the Middle East.

114.  Information on strategic command-staff exercise of united armed forces of NATO 
exercise “Wintex- Cimex - 83”, N.p., 18. March 1983
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, МФ 1464, а.е. I 1247, дело 256, ч. 1, л. 3-7, 7 
(гръб)
It is noted in the document that the exercises similar to ‘Wintex Cimex’ are held every 
odd year with the participation of commanders and staffs of NATO and the national 
armed forces as well as a number of ministries and departments directly related to the 
provision of armed forces in wartime. the aim and the area of the exercise are also 
set, the participating forces and resources spent, as well as questions practices and 
exercise guidance.

115.  Analysis of the activities of bodies for radio and radio intelligence to the BNA on 
the intelligence of the autumn drills of the UAF of NATO „Autumn Forge - 83 ‚, 
N.p., December 6, 1983 
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189,  л. 105-117
According to the information given in the document the exercises “Autumn Forge-83 
‘are part of the activities implemented by  NATO on the exacerbation of the international 
situation to achieve military superiority over the countries of the Warsaw Pact. On 
the southern European theater of war, as part of these exercises, national drill are 
held, within the United armed forces of NATO. During the exercise directorate for 
radio and radio intelligence of the BNA closely monitor the activities of the divisions, 
summarize and analyze the extracted data, prepare a detailed operational review, 
which transmits to the ‘Information’ service.
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116.  Information on the course of thepreparation of the exercise of UAF of NATO 
Southern European Theater of war “Display determination - 84”, N.p., August 
24, 1984
аКрДопБГДсрсБна –  Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189, л. 231-236
Details about the preparation of the exercise are noted. For the first time there is 
data about some disagreements between the USA and Turkey in the preparation for 
the exercise. The existing contradictions between Greece and Turkey related to the 
inclusion of the island Limnost in the plan for the exercise also influence it, so that 
Greece has officially refused to participate in it.

117.  Tasks of the intelligence authorities to obtain information for the series of 
exercises of the united armed forces of NATO, “Autumn Forge - 84 ‘, N.p., June 
13, 1984
аКрДопБГДсрсБна – Вр, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1189, л. 217-223
The document indicates the sequence of the actions of staffs and troops during the 
autumn series of exercises of the united and  the national armed forces of the countries- 
members of NATO. Within the framework of “Autumn Forge - 84 ‘ at the Southern 
European Theater of war it is scheduled to a drill of the united armed forces of  NATO 
to be held  ,Display Determination  - 84’ exercises of the Mobile NATO forces planned 
to enhance the group of bloc in this region, as well as large national exercises of the 
armed forces of Italy, Greece and Turkey.

118.  Information on the planned drill of the united armed forces of NATO, Southern 
European Theater of War “Distant Hammer - 85”, N.p., May 30, 1985
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 121-123, 
123 (гръб), 124
The main goal of the exercise is to demonstrate the readiness and capabilities of 
NATO to enhance the armed forces of Turkey with forces and means of the blo and the 
Rapid Reaction Force of the United States. One of the key issues set out in the plans 
for preparation and conduct of the exercise is to prevent information leaks and ensure 
the hidden control of military forces.

119.  Information on: Exercise of the Turkish naval forces “Deniz Kurdu - 2/85”, N.p., 
June 27, 1985
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 149-151 
(с гръб)
The report includes data on the drill held in the waters of the Marmara, Aegean and 
Mediterranean drill of the naval forces of Turkey. According to the data obtained, 
the aim of the exercise was a practical assessment of the plans of the Naval forces of 
Turkey to bring the staffs and troops from peacetime to wartime.

120.  Information on the exercise of UAF of NATO “Active Edge - I / 85”, N.p.,  
June 28, 1985
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 152, 152 
гръб, 153
According to the analysis of information obtained from the  military intelligence, the 
aim of the exercise was the practical test of the warning system and announcing and 
bringing the staffs and troops of the JAF of NATO from peacetime to wartime to reflect 
a sudden invasion of the Warsaw Pact countries.

121.  Information on: National autumn exercise of the armed forces of Turkey 
“Sonbahar - 85», N.p., October 4, 1985
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1464, а.е. I- 1247, дело 256, ч. 2, л. 157 – 161 
гръб, 162
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The exercise is held in the area of responsibility, the aquatories of the Marmara Sea 
and the Black Sea. It is a national planning exercise, the majority of which took place 
in Eastern Thrace and appears as an immediate preparation of fuel assembly for the 
autumn NATO exercises of Southern European Theater of war. The exercise was held 
in complete censorship of the media.

122.  Assessment of the documentary “General instruction for the implementation 
of tactical exercises with troops”, IonasEsios - 84 “/ Favorable harbinger /, N.p. 
December 2, 1985
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ, 1528, а.е. I – 1240, дело 245, т. 1, ч. 2, л. 279, 
279 гръб
The documentary material obtained is developed for the implementation of tactical 
exercise with troops under the 10th Infantry Division – Seres, by the ground troops of 
Greece under the name „Esios yonos - 84“. It notes that the development of a tactical 
exercise with troops in the infantry division by the ground troops of Greece was done 
successfully for the first time. The material is proposed to be assessed as valuable.

123.  Martial disposition on the reconnaissance – General Staff of the BNA No7, N.p., 
July 9 1987 
аКрДопБГДсрсБна – Вр, МФ 1 – 1551, а. е. 1550, л. 102 - 108
The orders issued by the Minister of National Defence regarding the implementation 
of informational tasks and organizational instructions aim at a more complete and 
targeted reconnaissance of exercises of the united armed forces of NATO at the 
Southern European War Theater.
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списЪк На срещаНите сЪкращеНия 

аоо  –  Агентурно-оперативна обстановка
ВВс  –  Военновъздушни сили
ВГК  –  Върховен главнокомандващ
ВГК  –  Върховно главно командване
ВД  –  Варшански договор
ВМс  –  Военноморски сили
ВМФ  –  Военноморски флот
Врян  –  Внезапно – ракетно – ядрено нападение
Вс  –  Въоръжени сили
етВД  –  Европейски театър на военни действия
ГК  –  Главно командване – на ОВС на НАТО
Гру  –  Главно разузнавателно управление на Съветската армия
Гщ на Бна  –  Генерален щаб на Българската народна армия
етВД  –  Европейския театър на военни действия
зурс  –  Зенитно-управляеми реактивни снаряди
знрп  –  Зенитно-ракетни подразделения
КВМс  –  Командването на военноморските сили
КВМФ  –  Командващ Военноморския флот
КВВс  –  Командването на Военновъздушните сили на САЩ
КВп  –  Комитет за военно планиране
КМо  –  Комитет на министрите на отбраната
КосВ  –  Командването на Обединените сухопътни сили
Кп  –  Команден пункт
Кро  –  Контра – разузнавателен отдел
Кро  –  Контра – разузнавателни органи 
Кщу  –  Командно – щабно учение
Мно  –  Министерство на народната отбрана
нна  –  Национална народна армия – ГДР
оБК  –  Отряд бойни кораби
оВД  –  Организацията на Варшавския договор
оВс  –  Обединени въоръжени сили
ор  –  офицери – разузнавачи
ор  –  оперативни работници
ортр  –  отдел за радио - техническо разузнаване
осназ  –    Подразделение ( бригада) за радиоразузнаване с особено 

предназначение
отаК  –  Обединено тактическо авиационно командване – НАТО
пВ  –  Полската войска
пс на нато  –  Подвижни сили на НАТО
р и ртр   –  Радио и Радио-техническо разузнаване
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ро  –  Разузнавателни органи
рп  –  разузнавачи под прикритие
ру  –  Разузнавателно управление
руМно  –  Разузнавателно управление на МНО
рт и Мто  –    Отдел за радио-техническо и машинно-техническо 

осигуряване
рян  –  Ракетно – ядрено нападение
рна –  Румънска народна армия
са –  Съветска армия 
сенто –   Организация на централния договор (The Central Treaty 

Organization) Военно-политическа групировка - на НАТО  
и Багдатския пакт 

сВ –  Сухопътни войски
сВД –  Страните от Варшавския договор
сВГК –  Ставка на Върховното главно командване на СССР
срр –  Социалистическа република Румъния
тВД –  Театър на военните действия
тВс –  Турски въоръжени сили
уна –  Унгарска народна армия
уГВ –  Управление гранични войски
уДБ –  Управление за Държавна сигурност
ФсзК –  Федерална служба за защита на конституцията  – ГФР
Чна –  Чехословашка народна армия
уГВ –  Управление гранични войски
ЮетВД –  Южноевропейски театър на военни действия
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