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ВЪВеДеНие

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.

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 страни-
те – 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 реализира-
на инициативата на България, като є възлага да организира и проведе първото съве-
щание на представителите на разузнавателните управления на генералните щабове 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 взаимо-
действието. Изработват се документи, отразяващи ангажиментите, които ръководите-
лите на военните разузнавания на страните – членки на Варшавския договор, поемат 
при изпълнение на общите задачи в дейността срещу противниковия военнополитиче-
ски 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 Генерания 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 връз-
ка първият заместник-министър на народната отбрана и началник на ГЩ на БНА  
ген. Семерджиев изпраща до началника на РУ на ГЩ задължителните задачи за из-
пълнение от органите на военното разузнаване. Като най-важни той определя до-
биването на разузнавателни данни за взаимоотношенията на Турция и Гърция със 
САЩ и НАТО, становищата на турското и гръцкото правителство по въпроси, раз-
глеждани на сесиите и конференциите в различни органи на Северноатлантическия 
алианс (вж. Документ № 88 от разширеното електронно издание).

През декември 1969 година началникът на Разузнавателното управление на Ге-
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нералния щаб на БНА ген. Зикулов изпраща писмо до министъра на вътрешните ра-
боти 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 български 
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 възможности- 
те на българското военно разузнаване по изпълнение на задачите, свързани с разузна-
вателната 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). Раз-
крити 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, про-
веждани на територията на Южноевропейския театър на военни действия. Още непо-
средствено след създаването на Организацията на Варшавския договор през втората 
половина на 1955 г. военноразузнавателните служби на източноевропейските държа-
ви споделят информации за първото многостранно учение на НАТО на цялата евро-
пейска 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 година е взето решение за провеждане на периодични срещи за съгла-
суване на съвместните разузнавателни мероприятия по проследяване активността на 
войските и щабовете на страните от НАТО при осъществяване на подобни учения. По 
отношение на Южноевропейския театър на военни действия българското военно раз-
узнаване си сътрудничи специално със съветските и унгарските си съюзници, които 
изпращат свои експертни радиоразузнавателни екипи по време на големи натовски во-
енни 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 Средиземноморието 
отделът за радио и радиотехническо разузнаване в РУ–ГЩ отблизо следи дейността 
на противниковите щабове и войскови части, обобщава и анализира добитите данни, 
изготвя подробна оперативна справка, която предава на служба „Информация“. В ня-
колко документа са поместени сведения за национални учения на военновъздушните 
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-
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, 

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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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 действия 
са отменени или са проведени без участието на САЩ. Променени са замисълът и 
начинът на провеждане на ученията на Обединените въоръжени сили на НАТО на 
Южноевропейския театър на военни действия (вж. Документ № 160 от разширено-
то електронно издание).

* * *

В книжния вариант на сборника „Военното разузнаване и Варшавският пакт сре-
щу НАТО“ са включени 123 документа, а в разширеното електронно издание – 160 
документа. Независимо от огромния по обем прегледан архивен материал съставите-
лите не претендират за пълна изчерпателност на темата, тъй като процесът по преда-
ването на документите от архива на Служба „Военна информация“ в Централизира-
ния архив на Комисията все още не е приключил. Въпреки вероятността от възможни 
пропуски публикуваните документи в настоящия сборник представляват ценен исто-
рически извор за изследователите, наели се със задачата да пишат обективна история 
на двата големи противопоставящи се военни блока по време на Студената война.

        КРДОПБГДСРСБНА
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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 договор, насочена  

срещу главния противник 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 страни 
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 6-и 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 ра-
бота, 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 организацията. 
Според докладите на двама американски генерали превъзходството на русите 
било такова, че всяка идея за разединяване, замразяване на въоръженията (план 
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Макмилън) или за  преразпределяне на силите (план на 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 
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 Д. Джуров и 
началника на Генералния щаб Семерджиев. В нея се казва, че целта е своевремен-
ното разкриване подготовката на вероятните противници за внезапно нападе-
ние срещу НРБ, като се използват всички сили и средства на военното разузнава-
не, разузнавателните органи на МВР, Министерството на външната търговия, 
Министерството на транспорта и съобщенията, БТА, Балкантурист и др. По-
сочват се основните задачи и организационни мероприятия по изпълнението на 
инструкцията.

7.  информация относно състоялите се през август и септември 1957 г. преговори 
на Айзенхауер с Макмилън,  Аденауер  и Дьо Гол, София, 23 ноември 1959 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, а.е. 62, л. 310-321
Посещението на президента на САЩ Айзенхауер в Европа има за цел да увери 
главните  съюзници  на САЩ в НАТО, че американското правителство не въз-
намерява да води със Съветския съюз сепаративни преговори по време на посе-
щението на Хрушчов в САЩ. В хода на преговорите обаче западноевропейските 
партньори на Айзенхауер изразяват остро несъгласието си по основни въпроси 
като, „политиката на омиротворение“, съкращаването на въоръжениете сили в 
Централна Европа и забраната на атомно оръжие в този район.

8.  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.

9.  Положение за взаимодействието между Министерството на вътрешните рабо-
ти и Министерството на народната отбрана по някои въпроси на разузнава-
телната работа, София,  30 юли 1963 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 955 , л. 259-262



15

С цел подобряване на разузнавателната работа по разкриване плановете на 
империалистическите държави на главния противник САЩ и на неговите съ-
юзници се определят начините за установяване на по-близък контакт между 
I Управление на МВР  и Разузнавателното управление  на Генералния щаб на 
МНО. Посочват се задачите по обмяната на информация по оперативни въпро-
си и взаимоотношения зад граница.

10.  Доклад за проведената консултация в ГРу на Съветската армия за времето 
от 19 до 26. 11. 1963 г. , [ Б. м. ], ноември 1963 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 986, л. 267 – 269 (гръб)
По време на консултацията  в Москва  между заместник-началника на Разуз-
навателното управление на Генералния щаб  на БНА, началника на отдел „Ин-
формация“ на военното разузнаване и ръководството на Главно разузнавателно 
управление на Съветската армия са съгласували информационните си задачи 
за 1964 година.  На срещата е поставен и  въпросът  за създаването на  разуз-
навателен координационен орган към Варшавското командване. По този повод 
представителите на българското военно разузнаване изразяват  мнение, че до-
сегашната работа на разузнавателните органи в армиите на социалистически-
те 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.

11.  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 съве-
щание на представители на разузнавателните управления на двете армии, кое-
то 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-ефек-
тивно и икономично водене на разузнавателната работа.

12.  Писмо-отговор от първия заместник-министър на отбраната на уНР Кьоте-
леш до министъра на отбраната на НРБ Д. Джуров, Будапеща, 16 юни 1964 г.  
(на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1051, л. 13-14
Заместник-министърът на отбраната на Унгарската народна република при-
ема предложението за свикване на съвещание в София, но поставя някои прин-
ципни 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.

13.  Писмо до министъра на националната отбрана на ГДР армейски генерал Хоф- 
ман от министъра на народната отбрана на НРБ 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 
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съвещанието могат да бъдат обсъдени и приети решения по координацията на 
дейността на стратeгическото и агентурно разузнаване, по радиотехническо-
то разузнаване, информационната работа и други.

14.  Писмо-отговор от армейския генерал Хофман до министъра на народната 
отбрана на НРБ ген.-полковник 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 минис-
търа на отбраната на НРБ относно едно по-тясно сътрудничество в дейност-
та 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  уведо-
мил  маршала на Съветския съюз Гречко и очаква неговото мнение.

15.  Писмо до началника на Генералния щаб на Съветската армия С. С. Бирюзов 
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.

16.  Протокол за проведено Съвещание на разузнавателните управления на 
страните – участнички във Варшавския договор, София, 29 октомври 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  ф. 23,  оп. 01288, а.е. 1051, л. 66 – 84 (всички 
гръб)
На 06 октомври 1964 г. в София началникът на ГЩ  на  НРБ  генерал-лейтенант 
Семерджиев открива Първото съвещание на началниците на разузнавателните 
управления на армиите на страните – участнички във Варшавския договор. Той 
посочва, че то ще има голямо значение, макар че се провежда със закъснение 
за всички страни членки. Румънската делегация се обявява против приемането 
на решения на това съвещание и подписването на протокол, който би изменил 
съществуващите форми на взаимодействие.

17.  Входяща телеграма от началника на ГРу на ВС на СССР  ивашутин до на-
чалника на Ру на Гщ на БНА 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  Главно разузнавателно управление на ГЩ на въоръже-
ните сили на СССР в съответствие с решенията на Варшавското съвещание 
на началниците на разузнавателните управления на армиите от Варшавския 
договор.

18.  Групировка, състояние и степен на бойна готовност на сухопътните войски на 
регулярната армия на САщ на континента, Вашингтон, 25 юли 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 00215, а.е. I – 1410, дело 62, т. 1, л. 1- 16
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В документа са поместени данни за числеността и възможностите на групиров-
ката на Сухопътните войски на САЩ на континента към края на юни 1968 година.
Включени са сведения за групите войски със специално предназначение, които са 
в разпореждане на НАТО.
Посочват се също така и сведения за оценката, направена от ръководните лица 
в Пентагона, за официалното състояние на Сухопътните войски на САЩ.

19.  Оценка за изпълнението на информационните задачи за 1968 година от от-
дел VI , София,  декември 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1536, л. 51 – 57 гръб
Според направената оценка изпълнението на информационните задачи на от-
дела, свързани с разкриване на непосредствената подготовка за агресия срещу 
НРБ, е непълно. Основно сведенията са по военнополитическата обстановка, 
докато тези по военните мероприятия са недостатъчни. Постъпилите данни 
за въоръжените сили, разположени в Кипър, не са довели до цялостното изпъл-
нение на поставените задачи. Обръща се специално внимание на необходимост-
та от придобиването на по-достоверна информация, включително и докумен-
тална. 

20.  Оценка на изпълнението на информационните задачи от отдел VII през 
1968 г. , София, 24 декември 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1536, л. 125 – 139 гръб
Получените сведенията по задачите, касаещи НАТО,  в задоволителна степен са 
изяснявани въпросите по сесиите и съвещанията на неговите органи.
По-интензивна дейност е проведена за събиране на информация по повод съби-
тията в Чехословакия. С няколко справки и шифрограми в Центъра е донася-
но за мероприятия, провеждани от правителството на ГФР по повишаване на 
боеготовността на Бундесвера и съсредоточаване на войски в пограничните 
райони с Чехословакия.
Почти никакви сведения не са постъпили по мероприятия за подготовка на  
страните за агресия и снабдяването на въоръжените сили със средства за яд-
рено нападение.

21.  Доклад от зам.-началника на Генералния щаб на БНА и началник на  Раз-
узнавателното 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 
армия. Отбелязва се, че началникът на военното разузнаване на Румъния гене-
рал-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“.

22.  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
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В изказването на ръководителя на българската делегация се поставя искането 
в дневния ред на съвещанието на ВС на Обединените въоръжени сили да бъде 
включен въпросът за състоянието на силите и средствата на разузнаването 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 орга-
низационно-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. 

23.  Писмо от началника на Ру на Гщ на Чехословашката народна република 
О. Бурда до началника на Ру на Гщ на БНА зикулов, Прага, 21 февруари 
1968 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  ф. 23, оп. 01288, а.е. 1056, л. 4
В писмото се отправя молба до началника на РУ на ГЩ на БНА Зикулов за инфор-
мация относно появилото се в чехословашкия печат съобщение за разработен 
от български лекар психиатър нов метод за изучаване на чужди езици и дали е 
възможно РУ на ГЩ на ЧНА да се запознае с този метод и при какви  условия.

24.  телеграма от началника на Ру на Гщ на БНА зикулов до началника на 
Ру на Гщ на Чехословашката народна република Олдржих Бурда, София,  
19 март 1968  г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1056, л. 5-6
В телеграмата се дава кратка информация относно същността на новия сугес-
топедичен метод за изучаване на чужди езици, който, приложен едновременно с 
класическия метод, води до съкращаване на времето за изучаване на езика. Зику-
лов предлага в България да бъдат изпратени двама преподаватели по западни ези-
ци, които подробно да се запознаят с работата на института по сугестопедия.

25.  Възгледи на военнополитическото ръководство на НАтО за използването 
на ядреното оръжие в европа и възможни планове за неговата употреба на 
европейския театър на военните действия, Прага, 1970 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ЧСЛ. инв. № 1052,  екз. 1,  л. 1, 1 гръб,  2 – 21
В документа се отбелязва, че изобретяването на ядреното оръжие представля-
ва революция във военното дело. Притежаването на този вид оръжие е стана-
ло главна съставна част от провежданата от САЩ „политика от позиция на 
силата“.

26.  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.

27.  текстът на изказването на зам.-началника на Разузнавателното управление – 
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. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1064, л. 95-100
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В изказването се поставят въпроси, свързани с взаимното изучаване на дос-
тиженията 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 щабовете от всички звена и на доброто познаване на въоръжените сили на 
НАТО.

28.  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 съвеща-
ние и съществуващата  договореност в периода след Съвещанието е осъществен 
значителен обмен на информационни материали и документи. Това е дало възмож-
ност за постигане на по-задълбочен анализ и унификация на оценките по основните 
проблеми на военнополитическото положение в света, изграждането на въоръже-
ните сили на страните – членки на НАТО, и възгледите за тяхното използване. 
Във връзка с проведеното през 1973 г. стратегическо Командно-щабно учение на 
Обединените въоръжени сили на НАТО „Винтекс-73“, изпълнявайки  решения-
та 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.

29.  Доклад от зам.-началника на Гщ на БНА и началник на Разузнавателното 
управление – 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 например 
готовността им да развиват сътрудничеството си в областта на военното 
разузнаване само на двустранна основа. Остър спор възниква по въпроса за от-
ношенията между Румъния  и Китай. В този спор генерал Думитру нарича на-
чалниците на военните разузнавания на ГДР и НРБ провокатори.

30.  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 разузнавани-
те страни, както и за подготовката на вероятния противник за внезапно на-
падение със средства за масово поразяване. Определя се и главната насока на 
разузнавателната работа – срещу НАТО, преди всичко САЩ, Турция, Гърция и 
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другите страни – членки на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие. 
Отбелязани са и страните, в които РУ – ГЩ има резидентури под прикритие.

31.  Доклад от зам.-началника на Генералния щаб на БНА и началник на Разузна-
вателното управление – Гщ генерал-лейтенант  зикулов относно проведената 
двустранна среща между представители на ГРу на СА  и Ру – Гщ – БНА по 
радио- и радиотехническото разузнаване, София, 14  септември 1974 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1071, л. 7-14
На срещата са разгледани въпроси, отнасящи се до взаимодействието между 
радио- и радиотехническото разузнаване  на  Одеския военен окръг и радио- и 
радиотехническото разузнаване на БНА по разузнаване на крупни учения, провеж-
дани от НАТО на ЮЕТВД. Подчертана е необходимостта от конкретна органи-
зация на взаимодействието между двете разузнавания при провеждане на такива 
учения. Този въпрос трябвало да се реши на предстоящото Берлинско съвещание 
на началниците на РУ на страните от Варшавския договор между началника на 
ГРУ – ГЩ на Въоръжените сили на СССР и началника на РУ – ГЩ – БНА.

32.  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.

33.  Стратегия на САщ  на „Реалистичното застрашаване“, [ Б. м.], 27 април 
1976 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, инв. № 125, екз. 1 – 1976 г. , л. 1-31
В документа е направен подробен анализ на същността на провъзгласена-
та от САЩ в началото на 70-те години „доктрина  Никсън“ и новата военна 
стратегия на „Реалистичното застрашаване“. В доктрината са формулирани 
принципите, върху които е запланувано постигането на военнополитическите 
цели на САЩ. Като най-важен е определен принципът на силата, който пред-
вижда осигуряване на военно превъзходство на САЩ и неговите съюзници над 
СССР и социалистическата общност. Разглеждат се и новите стратегически 
концепции, породени от стратегията на „Реалистичното застрашаване“.

34.  Разузнавателни сили и средства на нашите вероятни противници и техни-
те възможности за разузнаване на Балканското стратегическо разузнаване,  
[Б. м.], 28 октомври 1976 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  инв.  № 131,  екз. 1 – 1976 г. , л. 1-27
Посочват се данни за разузнавателните системи на САЩ, Гърция и Турция, ви-
довете разузнавания и начина на координиране дейността на разузнавателните 
органи на страните – членки на НАТО. Набелязват се широк кръг от меропри-
ятия, които да се проведат в БНА за противодействие и сриване на разузнава-
телната дейност  на капиталистическите държави.

35.  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)
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АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 490,  л. 35-36
Според член 1 от договора българската страна се задължава да приеме през вто-
рата половина на 1976 г. на временно съхранение специална техника в хранилище на 
БНА, без за това да се взема наем. Техниката е собственост на съветската страна 
и е предназначена за използване от съветски специалисти, командировани в Бълга-
рия за водене на радио- и радиотехническото разузнаване. Съветските специали-
сти ще предават добитата информация на българската страна в пълен обем.

36.  Писмо от началника на Главното разузнавателно управление на Генералния 
щаб на Въоръжените сили на СССР армейски генерал  ивашутин до на-
чалника на Разузнавателно управление на Генералния щаб на БНА генерал 
зикулов, Москва, 19 януари 1977 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 487, л. 71 – 97 
С придружително писмо генерал Ивашутин  изпраща на генерал Зикулов те-
зисите от доклада за общите изисквания към работата на оперативно-так-
тическото разузнаване в съвременните условия, изнесен на военнотеоретична 
конференция.
В материала подробно са разгледани въпроси, отнасящи се до стратегията на 
НАТО за водене на ограничени войни, под което се разбира всички видове въоръ-
жени конфликти, недостигащи мащабите на всеобща ядрена война. Специално 
внимание е отделено на възгледите на военнополитическото ръководство на 
САЩ и НАТО за характера и способите за водене на ограничени войни в Европа .

37.  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.

38.  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 є 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.

39.  Анотация – 3, на 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. Тое е издаден 
през 1976 година и е получен от лице, което има достъп до подобни на линия на 
служебното си положение. Оригиналът е изпратен на Главно разузнавателно 
управление на ГЩ на Въоръжените сили на СССР. 

40.  Справка за отношенията на Франция към въпроса за съкращаване на въ-
оръжените сили и въоръженията в европа, характер на обявеното извежда-
не на френските войски от територията на ГФР, [Б. м.],  17 юли 1977 г. 
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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 проведена спе-
циална сесия на ООН по въпросите на разоръжаването, на която да се приемат 
„ефикасни механизми“ за уреждане на въпросите и да се проведе световна кон-
ференция по разоръжаването с участието и на Китай. Също така Франция била 
съгласна да промени позициите си по провеждането на конференцията в Женева, 
но при условие да участва като съпредседател наравно със СССР и САЩ.

41.  Справка за изменения във френската военна доктрина, разработване на 
нови доктрини и стратегически концепции от военното ръководство, разви-
тието 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 обявявя-
нето на Франция извън военната организация на НАТО, при Ж. Помпиду и при 
Жискар д҆Естен, са запазени. Както във военната политика, така и военната 
доктрина обаче са настъпили някои изменения. Официално е приета концеп-
цията 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.

42.  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. 

43.  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.

44.  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 ар-
миите на страните от Варшавския договор систематически и оперативно да 
си обменят информация за състоянието и развитието на въоръжените сили на 
страните от НАТО. 
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45.  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 нея 
е подписана протоколна записка, в която се посочват конкретни мероприятия по 
оперативната дейност, информационната работа, войсковото разузнаване 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. 

46.  Писмо от началника на 2-ро  управление  на Генералния щаб на унгарската 
народна армия Ференц Сюч до заместник-началника на Генералния щаб и 
началник  на Разузнавателното управление  на Генералния щаб на БНА ге-
нерал-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.

47.  текстът на изказването на зам.-началника на Генералния щаб на БНА и на-
чалник на Ру – Гщ на Съвещанието на началниците на Ру – Гщ на армии-
те на страните – участнички във Варшавския договор, от 16 до 21 октомври 
1978 г. в София, [Б. м.], 31 август 1978 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 488, л. 293-308
В изказването се прави оценка на изпълнението на задачите от Пражкото съ-
вещание, състояло се през октомври 1977 година. Отбелязва се, че проведените 
през годината съвещания и работни срещи са способствали за по-успешното 
решаване на задачите по стратегическото разузнаване, информационната ра-
бота,  радио- и радиотехническото разузнаване.

48.  Докладна записка от зам.-началника на Гщ на БНА и началник на Ру – Гщ 
генерал-лейтенант Васил Савов зикулов относно състоялото се в София Съ-
вещание на началниците на военните разузнавания на страните – членки на 
Варшавския договор, и проведените двустранни разговори, София, 24 октом-
ври 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.
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49.  Състояние на двустранното сътрудничество между разузнавателните   
управления  на Българската народна армия и на Чехословашката народна 
армия, София, 29 март 1979 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 498, л. 28- 33, 33 (гръб)
В документа се посочва, че постигнатите резултати от сътрудничеството 
между двете разузнавания не са удовлетворителни, като се имат  предвид  но-
вите,  по-високи изисквания към военните разузнавания,  поставени от Комите-
та на министрите на отбраната и Военния съвет на обединените въоръжени 
сили на страните – участнички във Варшавския договор.

50.  Писмо от зам.-началника на Гщ на БНА и началник на Ру – Гщ генерал-лей-
тенант 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 Семерджиев, 
съгласувано с министъра на народната отбрана на НРБ  и ЦК на БКП , в края на 
1974 година е учредена длъжността Постоянен представител на Главното раз-
узнавателно 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 практи-
чески обхваща всички области на разузнавателната работа. Генерал Зикулов 
смята за целесъобразно запазването на тази длъжност и в бъдеще и информира 
за това армейския генерал Ивашутин.

51.  Състояние на двустранното сътрудничество между разузнавателните упра-
вления на генералните щабове на БНА и Полската войска, [Б. м.], 3 март 
1980 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 20-23, 23 (гръб), л. 24
В материала са разгледани въпроси, свързани с развитието на сътрудничест-
вото между двете разузнавания по различните направления. Отбелязва се, че 
постигнатите резултати са удовлетворителни. Освен утвърдилите се вече 
форми на сътрудничество двете страни са готови да приемат и други форми и 
методи на съвместна работа, съответстващи на новите изисквания към воен-
ното разузнаване.

52.  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
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 упра-
вление към щаба на Обединените въоръжени сили на държавите – участнички 
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.

53.  По допълнителни въпроси относно мястото, подчинеността и взаимоотно-
шенията между разузнавателните органи,  [ Б. м.], 22 октомври 1980 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 710, л. 340-345
Във връзка с формирането на главни командвания на различните театри на 
военни 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.

54.  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 автоматизация 
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.

55.  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 тях.

56.  Справка  относно  сътрудничеството между Разузнавателното управление – 
Гщ на БНА и Главно разузнавателно управление – Гщ на ВС на СССР в 
областта на военното разузнаване и осигуряването на разузнавателните ор-
гани с технически средства,  [Б. м.],  31 август 1981 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 863, л.  179-190
В справката се отбелязва, че в съответствие с решенията на ЦК на БКП за все-
странно сближаване със Съветския съюз, принципите на Варшавския договор и 
взаимните интереси деловото сътрудничество между военните разузнавания на 
НРБ и СССР се разширява както на многостранна, така и на двустранна основа.

57.  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 по-
литика на съответните страни. Военният аташе в Полша съобщава, че незави-
симият самоуправляващ се профсъюз „Солидарност“ продължава да разширява 
влиянието си в армията. 

58.  информация № 50 относно защитни съоръжения за населението на основни-
те 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 съвременна-
та 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 населението със 
защитни съоръжения е ниска – средно около 10 %.

59.  По сътрудничеството с разузнавателните органи на съюзните армии в об- 
ластта 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 въздуш-
ното разузнаване в БНА. Съвместно със съветски специалисти  за радио- и ра-
диотехническото разузнаване е проведено разузнаване на ученията на НАТО на 
Южноевропейския театър на военните действия „Дистант Дарм-82“ и „Дис-
плей Дитърминейшън-82“. 

60.  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.

61.  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 радиотехниче-
ското разузнаване между РУ – ГЩ на Българската народна армия и Унгар-
ската народна армия се развива 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.

62.  информационно донесение относно пролетната сесия на Групата за ядрено пла-
ниране на НАтО, състояла се през месец 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.

63.  информационно донесение относно проектобюджета на Франция за пе- 
риода 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.
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64.  Доклад за резултатите от съвместната работна среща на специалисти от раз-
узнавателните управления на Черноморския флот на СССР и разузнавател-
ния отдел при щаба на Военноморския флот на НРБ (10 – 14 май 1983 г.),  
[Б. м.], 26 май 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 1169,  л. 22-26
Срещата е проведена в съответствие  с плановете на Обединените въоръже-
ни сили на страните – членки на Варшавския договор, за обмяна на опит по 
въпросите на съвместната организация и водене на разузнаването и информа-
ционната дейност. Обсъдени са пътищата за повишаване ефективността на 
разузнаването по време на сбор-похода на Обединената ескадра, тренировката 
на ударните сили на съюзните флотове в Черно море, както и въпроси, свър-
зани с военнополитическата обстановка на Югозападния театър на военните 
действия.

65.  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.

66.  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. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 1358,  л. 258-268
В документа са поместени решенията, взети на съвещанието и планираните 
съвместни мероприятия. Отбелязва се, че протоколната записка е съставена в 
шест екземпляра на руски език, по един за всяка делегация и подлежи на утвър-
ждаване от началниците на ГЩ на армиите на страните – членки на Варшав-
ския договор.

67.  информация за задачите и мероприятията на секциите за 1986 г. , [Б. м.], 
април 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 задачи, 
свързани със своевременното разкриване на плановете и практическите меро-
приятия на военнополитическите ръководства на страните – членки на НАТО 
,по подготовката на внезапно нападение и разпалване  на война срещу държави-
те от Варшавския договор.

68.  текстът на изказването на началника на служба „информация“ на съвеща-
нието за отчитане изпълнението на информационните задачи от агентурния 
сектор през 1986 година, [ Б. м.], 13 януари 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1550, а. е. I – 1551, дело 201 – А, ч. 1, л. 21 – 
24 гръб 
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В изказването се посочва, че подобреното през 1986 година ръководство на ин-
формационната дейност от страна на добиващите отдели и взаимодействи-
ето им с отделите на служба „Информация“ са довели до положителни ре-
зултати при изпълнението на информационните задачи. Само в областта на 
военнотехническата информация са добити 440 материала с около сто хиляди 
страници. 

69.  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 държав-
но ръководство, се предлага при Т. Живков да има длъжностно лице, което да 
селекционира информацията и задържа дублиращата се.

70.  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
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.

71.  Справка за оценките на КРО – ФРГ относно дейността на разузнаването на 
социалистическите страни във ФРГ през 1986 година и мероприятията сре-
щу тях [Б. м.], 1 юли 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, АОО – 0212 – 84 г. , л. 32 – 33 гр. , л. 34
В доклада на Федералната служба за защита на конституцията (ФСЗК) за 
1986 година е констатирано, че  разузнавателните  служби на социалистиче-
ските страни извършват военен шпионаж срещу Бундесвера и разположените 
на територията на ФРГ военни сили на НАТО.

72.  Анализ на агентурно-оперативната обстановка в испания през 1987 г., [Б. м.], 
 22 октомври 1987 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, АОО – 0308 – 87 г. , л. 3 – 13 (гръб)
В анализа се посочва, че агентурно-оперативната обстановка в Испания през 
1987 година е променена, което е свързано с  новите моменти във военнопо-
литическата обстановка. По отношение на външната политика се наблюдава 
подчертан проамерикански курс на правителството на Фелипе Гонзалес.

73.  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.
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74.  Доклад на представителя на Министерството на народната отбрана на НРБ 
на 40-то заседание на Военния съвет на Обединените въоръжени сили по 
втория въпрос на дневния ред „Състояние и усъвършенстване на оператив-
ното оборудване  на териториите на европейските страни на Югозападния 
театър на военните действия, [Б. м.], 23 януари 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1704, а.е. I – 20, дело 302, л. 1 – 5 гръб
В доклада се отбелязва, че независимо от намаляването на напрежението в от-
ношенията между Варшавския договор и НАТО особено важно е воденето на 
непрекъснато разузнаване за измененията в инфраструктурата на територия-
та на противника. Предложеният проект за препоръки на Военния съвет по 
въпроса за състоянието и усъвършенстването на оперативното оборудване на 
териториите на Югозападния театър на военни действия е напълно приет от 
делегацията на БНА. 

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

турция  и Гърция

75.  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.

76.  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.

77.  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.
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 Съвет-
ския съюз и че „няма народ, който да обича мира повече от гръцкия народ, от-
дал се на мирен труд и участващ в НАТО само заради своята отбрана”.
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По данни на РУМНО  се извършва пребазиране на кораби от гръцките военно-
морски сили, вероятно във връзка с предстоящи десантни учения на НАТО. 

78.  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 I управление – ДС от САЩ в Турция е пристигнала специална група 
висши офицери. Било дадено нареждане да се работи с пълен капацитет за за-
вършване 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.

79.  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 6-и 
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 гра-
ница са извършени провокации. На стълбата на наблюдателницата е намерен 
ръкописен надпис на гръцки език със съдържание: „Героичната земя, която днес 
се тъпче от българите, преди няколко години беше наше отечество... Да живее 
Гърция. Гърция никога няма да умре!“.

80.  Сводка № 37 относно  получени данни и сигнали за готвени и провеждани дейс- 
твия 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-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.

81.  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. 

82.  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 
повишаване на бойната готовност на българската армия. Гърците считали, че 
това е подготовка за една бъдеща война преди всичко против Гърция. Едва ли 
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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.

83.  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 страната. 
Придобити са ценни документални материали, но получените през годината ин-
формации на отдела не довеждат до цялостното решаване на всички задачи. 
Липсват данни, отразяващи военната политика на правителството и взаимо-
отношенията на Гърция с НАТО, политическата и психологическа подготовка 
на армията и страната за война.

84.  Писмо от началника на управление химически войски – МНО до началника 
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.

85.  Оценка на изпълнението на информационните задачи от отдел V за 1968 г. , 
София, 28 ноември 1968 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I- 1536, л. 74-89
От получените информационни материали през годината става ясно, че основ-
ното внимание на органите на отдела е било насочено към изпълнение на зада-
чите по числения и боен състав, организацията, дислокацията и мобилизацион-
ните възможности на въоръжените сили. Военнополитическата информация 
обаче е имала общ характер и е взета  предимно от печата. По икономическия 
потенциал на Турция от задграничните резидентури са постъпили само обоб-
щени материали, също от официални източници.

86.  Мнение за информацията, получена от разузнавателните управления на 
страните от Варшавския договор през 1968 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288,  а.е. I- 1536,  л. 94-96, 96 (гръб), 97
От Главно разузнавателно управление на Съветските въоръжени сили са полу-
чени информационни  материали, отнасящи се до НАТО и западните страни. В 
материала се посочват и конкретни информации, получени от военните разуз-
навания на останалите страни – членки на Варшавския договор.

87.  информационни задачи на ОПР – Варна през 1970 г., София, 3 ноември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1537, л. 32 – 34 гръб
В документа се посочва, че е необходимо да се обърне особено внимание на въ-
просите, свързани с взаимоотношенията на Турция и Гърция със САЩ и НАТО, 
отношенията на  техните  политически и военни ръководства към мерките на 
САЩ и НАТО да укрепят своето влияние в тези страни, особено във военната 
област. Да се осветлят становищата на двете страни по разглежданите въ-
проси на съвещанията, сесиите и конференциите в различни органи на НАТО, 
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споразумения за военна помощ и отпускане на кредити за военни и други нужди 
от САЩ , както и двустранните споразумения с ГФР.

88.  Писмо от първия заместник-министър на народната отбрана генерал Се-
мерджиев до началника на Разузнавателното управление на Генералния 
щаб, София, 28 ноември 1969 г.а 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, ф. 23, оп. 01288, а. е. I – 1537, л. 52 – 64
В писмото са посочени задължителните информационни задачи, към решава-
нето на които органите на Разузнавателното управление на Генералния щаб 
трябва да насочат своите усилия  през 1970 година

89.  Писмо от началника на Ру – Гщ генерал-лейтенант зикулов до министъра на 
вътрешните работи генерал-полковник Ангел Солаков, София, 1 декември 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 ми-
нистъра на вътрешните работи чрез съответните органи на МВР да бъдат из-
ползвани български граждани, които пътуват и временно пребивават на тери-
торията на Турция и Гърция, за изясняване на някои въпроси, свързани с военни-
те обекти на територията на двете страни и мобилизационната им система.

90.  Справка за организационната структура на Генералния щаб на турската 
армия, Анкара, 10 август 1972 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, АОО – 031 –72, л. 43-49
След промените в йерархията на страната, извършени през 1971 г., нито  един 
въпрос, свързан с политиката и управлението на страната, не се решава без взе-
мане мнението на началника на ГЩ и командващите видовете въоръжени сили. 
Армията става независима от политическото ръководство и се ползва с голяма 
самостоятелност. Основните въпроси за връзките и отношението на армията 
към НАТО и другите съюзници се решават от Генералния щаб на армията.

91.  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.

92.  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-американ-
ски организации и тяхната дейност, осъществявана на територията на Тур-
ция.

93.  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.
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, от-
носно съгласуване въпросите по възможностите за използване на силите и сред-
ствата на съветското въздушно разузнаване в интерес на българската страна 
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е необходимо да им бъдат предоставяни периодично конкретни данни за въоръ-
жението в Гърция, Турция и 6-и американски флот.

94.  Мероприятия по изпълнението на препоръките на 19-то заседание на Военния 
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 във Военнонаучното управление – 
МНО да се включи в плана за военнонаучна работа през периода 1981-1985 го-
дина провеждането на военнотеоретична конференция на тема: „Състояние и 
развитие на военните доктрини и стратегически възгледи на командването на 
НАТО и националните командвания на Гърция и Турция за подготовката и воде-
нето на военни действия на Южноевропейския театър на военните действия 
през 80-те години и произтичащите изводи за БНА“.

95.  Съображения по подобряване организацията и воденето на задграничното 
радиоразузнаване, [Б. м.], 23 април 1980 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 0928, а.е. 867, л. 23-25, 25 (гръб), л. 26
Посочват се причините за ниската ефективност на задграничното радиора-
зузнаване. От развърнатите пет радиоразузнавателни поста само тези в Солун 
и Истанбул добиват сравнително ценна информация. През март от посолство-
то на НРБ в Анкара са разкрити шест радиорелейни линии, две от които об-
служват Обединените въоръжени сили на НАТО  в Европа и Въоръжените сили 
на САЩ на територията на Турция, които се явяват направления от свързочни-
те системи „Ейс Хай“ и „486-L“.

96.  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, авиационната 
и военноморската групировка на противника.

97.  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. Едновремен-
но 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.

98.  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  
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намеса на финансовия магнат Рокфелер разговорите приключили при по-голямо 
разбирателство.

99.    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 
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.

100.  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 Тур-
ция. В намеренията на САЩ те виждат нова заплаха за националните си ин-
тереси и сигурност.   

101.  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 
знанието на гръцките власти, провежда занятие по отработване на въпроси 
по действия в населено място в условията на употреба на ядрено и химическо 
оръжие. Всички опозиционни политически партии окачествяват действията 
на американските военнослужещи като нарушаване на националния  суверини-
тет на страната и опровергават твърденията на министъра на национална-
та отбрана на Гърция Авероф, че американските бази се намират под гръцки 
контрол.

102.  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 западноев-
ропейски държави и политически организации показвали намеренията на воен-
ния режим да не допусне политическа изолация на страната.

103.  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-
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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.

104.  информация № 100 – Донесение от разузнавач под прикритие – Никозия 
относно предстоящо прекъсване на вътрешнокипърските преговори, Со-
фия, 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 
Гърция, Турция и Кипър, да приемат изработения от САЩ, Канада и Англия 
план за разрешаване на кипърския въпрос.

105.  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.

106.  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“.

107.  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 Па-
пандреу го информира за посещението си в НРБ и СР Румъния и му връчва 
послания от Т. Живков и от Чаушеску. Караманлис изразил безпокойството на 
ръководството на въоръжените сили от развитието на обстановката в Егей-
ско море и нарастващите претенции на Турция. Във връзка с това военното 
командване било взело решение за усилване на отбраната в Егейско море, из-
граждане 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 решения гръцкото военно командване не било информирало ръковод-
ството на НАТО.

108.  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 
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кандидатстване, срокът на обучението, видовете специалности, методиката 
на преподаване и данни за материално-техническата база.

109.  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.

110.  информация № 200 по обстановката в Кипър, София, 24 юни 1981 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788, л. 74-76
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.

111.  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 обви-
нил гръцкото правителство за това, че било готово до подпише неизгодна 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 покаже както на 
общественото мнение в Гърция, така и на Запада, че той е против всякакви 
отстъпки от националните интереси, независимо на кого се правят.

112.  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 Бартълъмю 
от Държавния департамент на САЩ е натоварен да движи и координира от име-
то на американското правителство всички въпроси, възникващи при разглеждане-
то 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.

113. 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 обявя-
ват против политиката на „свършените факти“, против САЩ и НАТО. На 
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същата дата в турския сектор на Кипър се провежда тържество по случай 
годишнината от „освобождението на турско-кипърската общност“.
Изразените твърди позиции от ръководителите на кипърските турци и кипър-
ските гърци поставят в безизходица вътрешнокипърските преговори.

114.  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-4E, 
в това число 8 разузнавателни. По достоверни данни турското военно ръко-
водство проучва възможностите за закупуване от Холандия на системата за 
въздушно фоторазузнаване  „Орфей“. 

115.  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
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 изслед-
ването предвиждал наличието на крупни съветски формирования в Източна 
Тракия. Най-ефикасно организационно формирование за тяхното поразяване 
била подвижна ракетна бригада.

116.  информация № 333 относно решение на Националния съвет за сигурност 
на турция за посещение на армейски генерал еврен в НР България, Со-
фия, 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 
турските въоръжени сили армейският генерал Кенан Еврен планира в началото 
на следващата година да направи официално посещение в България, Югославия 
и Румъния. Според някои източници посещението е свързано със стремежа на 
военното ръководство да провежда по-самостоятелна политика със съседни-
те балкански 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.

117.  информация № 352: Нови предложения на генералния секретар на ООН 
Валдхайм за решаване на кипърския проблем, София, 23 октомври 1981 
година
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 788,  л. 174 - 176
Според постъпилите сведения специалният представител на генералния се-
кретар на ООН в Кипър Хуго Гоби е предложил на гръцко-кипърската страна 
„новите идеи“ на К. Валдхайм  по кипърския въпрос, които обхващат терито-
риалния и конституционния аспект на проблема.

118.  информация № 362 относно взаимоотношенията между Гърция и турция, 
София, 29 октомври 1981 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 749, л. 63-64
Създалото се напрежение в отношенията  между Турция и Гърция след  об-
разуването на новото гръцко правителство на Папандреу се пренася и във въ-
оръжените им сили. Във връзка с това турското командване взема  мерки за 
засилване на разузнаването и контрола на въздушното пространство на Егей-
ско море.

119.  информация № 393 по турско-американските отношения, София, 2 ноем-
ври 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 69-70
В документа се посочва, че администрацията на Рейгън отделя голямо внима-
ние 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 разме-
ра на помощта от САЩ за Турция за 1982 и 1983 година. 

120.  информация № 377 относно взаимоотношенията между турция и Гърция, 
София, 13 ноември 1981 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР, ф. 23, оп. 01288, а.е. 787, л. 67-68
По оценка на дипломатически представители в Анкара турското военнополи-
тическо ръководство е обезпокоено от повишения интерес на гръцките военни 
представители 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 разузнаването за следене дейността на гръцките въоръжени сили 
и особено на военните им мероприятия на остров Кипър. 

121.  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 посещение-
то на министъра на външните работи на ФРГ Геншер в Турция завършва без 
конкретни 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. 

122. 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 казва, 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.

123.  информация № 400 относно посещението на министъра на отбраната на 
САщ в турция, София, 8 декември 1981 г. 
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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 разширя-
ване на т.нар. „зона за отговорност“ на блока и  ангажиментите на страни-
те членки за разполагането на ракети със среден радиус на действие в Европа.

124.  информация № 419 по военната помощ от САщ за Гърция и турция, Со-
фия, 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 ор-
ганизация на НАТО.

125.  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.

126.  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 фи-
нансовата 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.

127.  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 документа 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.

128.  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-
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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.

129.  Оценка на процесите, протичащи в Гърция и турция, насочени към по-на-
татъшното им обвързване към НАтО, [Б. м.] , 2 март 1982 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, инв. № 10 - 145, л. 1-26
В документа са разгледани подробно въпроси  относно положението на Гърция 
и Турция в НАТО, военните приготовления на двете страни и силите и сред-
ствата на НАТО за действие на Балканското стратегическо направление.

130.  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.

131.  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 армейски 
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.

132.  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 инфраструктурата на територията на страната към средата на 1982 г. и 
перспективите 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 тяхното изпълнение. Поради недостатъчни финансови възможности 
обаче  тя не е в състояние без помощ от НАТО да осъществи голяма част от 
мероприятията по дългосрочната програма на блока за периода 1983–1988 г.

133.  Справка относно някои схващания на турското военно командване по се-
кретността, опазване на тайната и шифъра и използване на свръзката в 
мирно и военно време, [Б.  м.], 16 март 1984 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА –  АОО – 04 – 84,  л. 1-7
В документа са поместени данни, добити от радиограми, които изясняват ня-
кои схващания на турското командване по обезпечаване на националната си-
гурност, опазване на тайната и шифъра, както и използването на системите 
за управление и свръзка.

134.  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 съв-
местно разузнаване на театъра на военните действия, с особено внимание на 
плаванията на отряда бойни кораби на САЩ в Черно море. Обсъдена е въз-
можността за изпълнение на команди по радиопеленгуването на обекти на 6-и 
флот на САЩ в централната част на Средиземно море от радиопеленгатор-
ната група на отдела 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 ВАРшАВСКия   ПАКт

135.  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.

136.  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. 

137.  Общи сведения за оперативно-стратегическото учение „Фалекс”, [Б. м. ], 
19 ноември 1964 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  кн. инв. № 23, л. 5-31
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В документа се посочват данни за учението „Фалекс-64“ на Южноевропейския 
театър на военните действия. Учението включва териториите на Италия, 
Турция, Гърция, централната и източната част на Средиземно море, Пролив-
ната зона и Черно море. Участие в него вземат щабовете на НАТО от всички 
степени.
Във връзка с кризата в Кипър въоръжените сили на Турция и Гърция напускат 
учението преди неговия край.

138.  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. 

139.  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 специали-
сти от радио- и радиотехническото разузнаване на ВС на всички страни – членки 
на Варшавския договор, с изключение на Румъния. Обменени са данни и са съгласу-
вани въпросите по координиране на усилията на разузнаванията за предстоящото 
стратегическо Командно-щабно учение на Обединените въоръжени сили на НАТО 
„Уинтекс/Симекс-79“. Представителят на Разузнавателното управление на На-
ционалната народна армия на ГДР прави предложение на следващите работни 
срещи да бъдат изнасяни и обсъждани доклади на теми, свързани с оперативната 
и бойна подготовка на Обединените въоръжени 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 управле-
ния на поредното съвещание през 1979 г. в Будапеща.

140.  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 възможност-
ите на системите за управление и свръзка за бързо и скрито привеждане на 
въоръжените сили от мирно към военно положение. С цел  по-пълно изясняване 
на въпроси, свързани с тази система, се предлага да се осъществи обмен на 
данни по линия на информационните центрове.

141.  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
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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 учас-
тие. Посочват се данни и за комплексни учения на гръцките въоръжени сили. 

142.  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. Във основа на тези данни 
се прави изводът, че в основата на замисъла на учението е заложена концеп-
цията на НАТО за изолиране на СССР и страните от Варшавския договор от 
петролните находища в Близкия и Средния изток. 

143.  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)
В документа се отбелязва, че ученията от типа „УИНТЕКС СИМЕКС” се про-
веждат всяка нечетна година с участие на командванията и щабове от НАТО 
и националните въоръжени сили, както и редица  министерства  и ведомства, 
имащи пряко отношение към осигуряване на въоръжените сили по време на 
война. Посочени са целта и районът на учението, участващите сили и сред-
ства, отработвани  въпроси и ръководство на учението.

144.  Справка относно организация на зенитното прикритие на истанбул и про-
лива Босфор от силите и средствата на I 5 РБ, [Б. м.], 14 април 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  МФ 1464, а. е.  I – 1247, дело 256, ч. 1, л. 19 – 22 
гръб
В документа се подчертава, че поради изключително важното в стратегическо 
отношение място на Истанбул и Проливната зона Командването на Турските 
въоръжени сили отделя голямо внимание на въпроса за охраната и отбраната на 
този район в условията на съвременната война. То счита осигуряването на зе-
нитното прикритие на Истанбул и Босфора като една от най- важните задачи 
при организиране на отбранителната операция на Истанбулското направление.

145.  Справка за провеждане на курсове за усъвършенстване на личния състав от 
тВВС в страната и чужбина през 1983 година, [Б. м.], 14 април 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1464, а. е.  I – 1247,  дело  256, ч. 1, л. 23 – 25 
(гръб)
От прихванатите радиограми е установено, че провеждането на курсове за 
личния състав от Военновъздушните сили става по план, разработен от Ко-
мандването на ВВС и утвърден от Генералния щаб. Освен в страната курсове 
за офицери и сержанти се организират и в чужбина (САЩ и ФРГ). На два 
етапа се провеждат  курсове  по проект на НАТО за използване на самолети 
AWACS.

146.  Анализ за дейността на органите за Р и РтР – 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
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Според информацията, поместена в документа, ученията „Отъм Фордж-83“ 
са част от мероприятията, които провежда НАТО по изостряне на между-
народната обстановка  с цел постигане на военно превъзходство над държа-
вите от Варшавския договор. На Южноевропейския театър на военни дейст-
вия като част от тези учения са проведени национални такива в рамките на 
Обединените въоръжени  сили  на НАТО. По време на ученията отделът за 
радио- и радиотехническо разузнаване в БНА отблизо следи дейността на по-
деленията, обобщава и анализира добитите данни, изготвя подробна опера-
тивна справка, която предава на служба „Информация“.

147.  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 по-
стъпват сведения за някои разногласия между САЩ и Турция при подготовка-
та 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.

148.  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 
войските по време на серията есенни учения на обединените и националните 
въоръжени сили на страните – членки на НАТО.
В рамките на „Отъм Фордж-84“ на Южноевропейския театър на военни 
действия  е планирано да се проведат  учения на Обединените въоръжени сили 
на НАТО „Дисплей дитърминейшън-84“ , учения  на Подвижните сили на НАТО, 
предназначени за усилване на групировката на блока в този регион, както и круп-
ни национални учения на въоръжените сили на Италия, Гърция и Турция.

149.  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.

150.  Справка относно: учението на ВМС на турция „Денис Курду-2/ 85“,  
[Б. м.], 27 юни 1985 г. 
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 Тур-
ция за привеждането на щабовете и войските от мирно на военно положение.
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151.  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 привеждане на щабовете и войските от ОВС на НАТО от мирно на военно 
положение за отразяване на внезапна агресия на страните от Варшавския 
договор.

152.  Справка относно някои моменти от същността и съдържанието на т.нар. 
„Нова военна доктрина“ на Гърция, [Б. м.], 25 февруари 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА –  ВР,  АОО – 0111 – 85, л. 17-25
През месец януари 1985 година гръцкото военнополитическо ръководство обя-
вява приемането на „Нова военна доктрина“, според която главната опас-
ност за Гърция сега се явява от „Изток“, т.е. от Турция. Причината за тази 
преориентация е била породена от спорните въпроси между двете страни по 
отношение на Егейските острови, като на първо място се изтъкват асимила-
торските стремежи на Турция спрямо тях. Според постъпили данни САЩ и 
НАТО ще помогнат на Гърция да модернизира своите военни сили и милитари-
зира гръцките острови в Егейско море, което ще доведе до качествено усъвър-
шенстване инфраструктурата на югоизточното крило на Южноевропейския 
театър на военните действия.

153.  Справка относно  състоянието  и тенденциите в развитието на отношени-
ята на Гърция с НАтО, еиО и САщ и западноевропейските държави във 
военнополитическата област. Мероприятия по формирането на щабове в 
Гърция. Ход и резултати на преговорите за американските бази в Гърция, 
[Б. м.], 22 април 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР,  АОО – 0106 – 85, л. 31-46
След сформирането на самостоятелно правителство от Папандреу започва 
промяна в официалната позиция на гръцкото военнополитическо ръководство 
по отношение на САЩ и НАТО. Правителството на ПАСОК окончателно изо-
ставя прогресивните елементи в своята политика и възприема курс към откри-
то и ускорено сближаване със САЩ и страните от Западна Европа. Съгласува-
нето на мероприятията от Балканската политика на гръцкото ръководство с 
тези на САЩ и НАТО е нов момент във външнополитическия курс на страната.

154.  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.

155.  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.
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АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1528, а.е. I – 1240, дело 245, т. 1, ч. 2, л. 279, 
279 гръб
Полученият документален материал представлява разработка за провеждане-
то на тактическо учение с войски в рамките на 10-и пехотна дивизия – Серес, 
от сухопътните войски на Гърция под наименованието „Есиос йонос-84“. От-
белязва се, че разработка на тактическо учение с войски в рамките на пехотна 
дивизия от сухопътните войски на Гърция се получава за първи път.  Предлага 
се материалът да бъде оценен като ценен.

156.  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.

157.  Справка за по-важните сведения, поместени в Разузнавателна сводка  
№ 9/ 1987 г. , [Б. м.], 2 септември 1987 г.     
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1550, а. е. 1  – 1551,  дело 201 – А, част 2, л. 
129 – 135
В справката са отразени данни, свързани с оперативната и бойна подготовка 
на гръцките  и  турските въоръжени сили, подготовката на частите и подраз-
деленията за провеждането на военни учения и планови мероприятия.

158.  Справка за по-важните сведения, поместени в Разузнавателна сводка  
№ 10/ 1987 г.  [Б. м.], 8 октомври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1550, а. е. 1 – 1551,  дело 201 – А, част 2,  
л. 136 - 141
Освен сведения, свързани с военнополитически събития и гръцко-американски-
те отношения, в справката е поместена информация за проведени военни уче-
ния на турските и гръцките въоръжени сили, както и учения на Обединените 
въоръжени сили на НАТО на Южноевропейския театър на военни действия.

159.  Докладна записка относно обмяната на опит за работата на военните раз-
узнавачи в групите за наблюдение и инспекции на братските армии на уче-
нията на страните от НАтО през 1987 година, [ Б. м. ], 21 декември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – ВР, МФ 1 – 1551, а. е. 1550, л. 231 - 237
От 8 до 11 декември 1987 година, в Берлин е проведена работна среща на на-
чалниците на информационните служби при разузнавателните управления на 
армиите на държавите участнички във Варшавския договор. На нея е обменен 
опит от работата на военните разузнавачи, включени в групите за наблюде-
ние и инспекции на учения на страните от НАТО през 1987 година. Подчертана 
е целесъобразността да продължи практиката за използване на квалифици-
рани офицери – разузнавачи в състава на групите наблюдатели и инспектори.

160.  изказване на заместник-началника  на Разузнавателното управление – Гщ 
и началник на служба „ информация“ на сбора на длъжностните лица от 
органите за Р и РтР по отчитане резултатите от разузнаване на есенните 
учения на НАтО и въоръжените сили на Гърция и турция, [Б. м.] , 12 де-
кември 1990 г. 
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АКРДОПБГДСРСБНА – МФ 1704, а. е. I – 20, дело 302, л. 9 - 23
В изказването се посочва, че извършените радикални промени в държавите от 
Източна Европа, както и прилагането на новата концепция на НАТО за про-
веждане на оперативната и бойна подготовка са оказали влияние върху съдър-
жанието и начина на провеждане на отделните учения. Част от тях, особено 
на Централноевропейския и Северноевропейския театър на военни действия, 
са отменени или са проведени без участието на въоръжените сили на САЩ. 
Променени се замисълът и начинът на провеждане на ученията на Обединени-
те въоръжени сили на НАТО на Южноевропейския театър на военни дейст-
вия. При тази обстановка пред органите за радио- и радиотехническо разузна-
ване възникват определени трудности.
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списЪк На срещаНите 
сЪкращеНията 

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
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ПС на НАтО –  Подвижни сили на НАТО
Р и РтР  –  Радио и Радио-техническо разузнаване
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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