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ВЪВЕДЕНИЕ

През август 2015 година Комисията за разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавател-
ните служби на Българската народна армия публикува сборника „Военното разузна-
ване и Варшавският пакт срещу НАТО”, който е част от международен изследовател-
ски проект „Принос към историята на НАТО”, видяна през архивите на Варшавския 
пакт.  В сборника са включени архивни материали от фондовете на Служба „Военна 
информация” и фондовете на Министерството на вътрешните работи.

Поради наличието на огромен брой документи, съхранявани в Централизирания 
архив на КРДОПБГДСРСБНА, свързани с дейността на българските разузнавателни 
служби и Варшавския пакт срещу Алианса, комисията реши да бъде издаден и на-
стоящият втори том:  „ПГУ – ДС и Варшавският пакт срещу НАТО”.  Сборникът е 
тридесетото по ред издание от поредицата „Из архивите на ДС“  и е съставен изцяло 
от архивни материали, подбрани от фонда на Националната разузнавателна служба 
(НРС). Документите са структурирани в три тематични раздела:

1. ПГУ – ДС срещу главния противник САЩ и основните страни – членки на 
НАТО – ФРГ, Франция и Великобритания.

2. Южен фланг на НАТО – Турция, Гърция и Италия.
3. Останалите страни – членки на НАТО и Канада.    
Включените в сборника документи обхващат периода 1959 – 1991 година.
Това е време, когато  Студената война между Източния и Западния свят, разде-

лени от  желязната завеса, се води с всички възможни средства: военен шпионаж, 
подривна дейност, пропаганда на собствения начин на живот, дезинформация за про-
тивника в пресата и т. н.  

Една значителна част от документите, поместени в сборника, отразява дейността 
на Първо главно управление на Държавна сигурност, свързана с изпълнението на 
комплекс от задачи, обединени в две основни направления:

1.   Разузнавателната работа на ПГУ по разкриване на признаци за внезапно ра-
кетно-ядрено нападение срещу НР България и страните от Варшавския пакт, която 
придобива характер на постоянно действаща задача, а от 1981 година се превръща 
в най-мащабната операция на КГБ и Главното разузнавателно управление на Гене-
ралния щаб на Въоръжените сили на СССР, под наименованието „ВРЯН”. Целта на 
операцията е да се открият плановете на американската администрация за нанасяне 
на ядрен удар срещу СССР и страните от Варшавския пакт. 

2. Организиране и провеждане на дългосрочни, многоетапни операции и актив-
ни мероприятия за обезпечаване благоприятното протичане на срещите на страни-
те – участнички в Съвещанието по сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ), 
чиято основна идея е въпросът за сигурността на Европейския континент.  

В периода на Студената война разпространението на ядреното оръжие е сред 
най- силните заплахи за сигурността. Използването на атомно оръжие от америка-
нците през август 1945 година (бомбардировките над японските градове Хирошима 
и Нагасаки) става основа на разгорялата се по-късно надпревара във въоръжаването 
между бившите съюзници СССР и САЩ. Сталин е сериозно разтревожен от нали-
чието на подобно оръжие у „идеологическия враг“ и ускорява съветската програма 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%B2%D1%8A%D0%B2_%D0%B2%D1%8A%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE&action=edit&redlink=1
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за производство на ядрено оръжие.1 На 29 август 1949 година Съветският съюз про-
вежда успешен опит с атомна бомба и така ликвидира монопола, който Съединените 
щати имат над ядреното оръжие до този момент. 

Едновременно с това търсенето на механизми за регулиране на мира и сигур-
ността в епохата на разпалващата се Студена война води до създаване на военни 
съюзи. На 4 април 1949 година десет европейски държави (Белгия, Люксембург, 
Холандия, Франция, Великобритания, Италия, Дания, Норвегия, Португалия и  
Исландия) подписват със САЩ и Канада договор за военно-политически отбраните-
лен съюз – НАТО. С цел да смекчи заплахата за СССР от страна на западния военен 
блок през периода 1953 – 1954 година съветското правителство става инициатор на 
редица предложения за създаване на система за европейска сигурност, включително 
и възможността за участие на СССР в НАТО.2  На 31 март 1954 година Съветският 
съюз изпраща нота до правителствата на САЩ, Великобритания и Франция, в която 
заявява готовността си за членство в Алианса. Искането обаче е отхвърлено с аргу-
мента, че участието му в НАТО само ще отслаби позициите на пакта. В отговор на 14 
май 1955 година  СССР, Албания, България, Чехословакия, Източна Германия, Унга-
рия, Полша и Румъния подписват Варшавския договор, с което фактически завършва 
процеса на военно-политическото разделение на Европа. 

 В първия раздел на сборника „ПГУ – ДС и Варшавският пакт срещу НАТО” 
са поместени справки, планове, отчети и други документи, свързани с дейността 
на ПГУ срещу главния противник САЩ и основните страни – членки на Алианса – 
ФРГ, Великобритания и Франция. 

От началото на 60-те години провеждането на разузнавателната работа срещу 
САЩ и европейските капиталистически страни е поверено на един от най - старите ор-
ганизационни единици  на Първо главно управление – отдел Трети (Западни страни).

От задачите по политическото разузнаване на първо място стои НАТО, поли-
тиката на САЩ в Европа, френската външна политика и поведението на Франция 
в Алианса. Специално внимание е отделено на агентурно-оперативната работа по 
линия на ФРГ, чиято външна политика е ориентирана открито и изцяло към САЩ, а 
в основата є стои ядреното въоръжаване на Бундесвера (вж. Документ № 6 от раз-
ширеното електронно издание). Поради липсата на агентурен апарат в българската 
резидентура  във Великобритания през този период работата на отдела е неефектив-
на въпреки благоприятната оперативна обстановка.

През 70-те години една от основните задачи за ръководените от отдел Трети рези-
дентури става придобиването на информация за мерки, предприети от НАТО и Ита-
лия за нанасяне на внезапен удар срещу социалистическите страни (вж. Документ  
№ 15 от разширеното електронно издание). 

По указание на ръководството на ПГУ от началото на 1974 година резиденту-
рите са насочени към активизиране на агентурно-оперативната работа по линия на 
САЩ и НАТО (вж. Документ № 12 от сборника). Съгласно подписаната спогодба с 
КГБ е изготвен план за съвместна работа със съветското разузнаване по обектите на 
проникване, намиращи се на територията на Западна Европа. Главни обекти на аген-
турно проникване през този период са Щабът на Европейското командване на НАТО, 

1  United States Strategic Bombing Survey Summary Report (Pacific War), Washington, D. C. 1946. 
 pg. 26, www. ibiblio.org

2 Бояджиева, Надя. „Русия НАТО и средата на сигурност след Студената война”. Част първа. 
София , 2013, с. 31 – 35.
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Американският информационен и пропаганден център в Рим, Европейското бюро на 
Американската академия в Женева, както и българските емигрантски организации.

На 1 август 1975 година ръководителите на 33 държави от Европа, САЩ и Ка-
нада подписват Заключителния акт на Съвещанието в Хелзинки, който представля-
ва съществено постижение в процеса на намаляване на напрежението между двата 
блока. В него са уредени редица ключови споразумения, включително и във военно-
политическата област: съгласуване на мерки за укрепване на доверието във военната 
област (предварителни уведомления за военни учения и крупни придвижвания на 
войски, присъствие на наблюдатели), както и мирно уреждане на спорове. Съвеща-
нието по сигурност и сътрудничество в Европа (СССЕ) се превръща в многостранен 
форум за диалог и преговори между Изтока и Запада. Основните въпроси, които се 
разглеждат на срещите на СССЕ, са свързани с това как страните  участнички изпъл-
няват тези споразумения.

След съвещанието в Хелзинки  през 1975 година една от основните задачи на 
Първо главно управление е организирането и провеждането на мероприятия, свърза-
ни с многоетапната операция „Хоризонт”.  Операцията е насочена към противодей-
ствие на опитите на военнополитическите кръгове на НАТО да създадат атмосфера 
на напрежение и конфронтация по време на следващите срещи на Съвещанието за 
сигурност и сътрудничество в Европа. Провежданите от ПГУ – ДС активни меропри-
ятия в полза на срещата в Белград (1977 година) имат за цел да се постигне изолация 
и намаляване влиянието на САЩ сред западноевропейските делегации. Тази задача 
обаче се оказва изключително трудна, тъй като страните – членки на НАТО, активи-
зират своята дейност както по опазване на собствените си секрети, така и подрив-
ната си дейност срещу страните от Варшавския пакт. В САЩ е създадена комисия с 
участието на представители на правителството, която контролира дейността на дър-
жавите, взели участие в Хелзинки. Според началника на отдел Трети – ПГУ, целта 
на тази комисия е да се събират доказателства – съществуващи и несъществуващи, 
за да се докаже на предстоящото съвещание в Белград, че социалистическите страни 
не са искрени и не спазват поетите задължения ( вж. Документ № 12 от сборника )

Основна част от активните мероприятия по обезпечаване на Хелзинския процес 
се изразават в инспириране на публикации в чуждестранния печат, въз основа на 
предварително изготвени от ПГУ – ДС материали и реализирани чрез възможности-
те на резидентурите в Западна Европа, Турция, Гърция или трети страни. В основата 
на много от проведените мероприятия стоят напълно фалшиви документи, изработ-
вани от КГБ и разпространявани от българското външнополитическо разузнаване 
(вж. Документ № 38 от разширеното електронно издание).

През 1979 година страните – членки на НАТО, приемат безпрецедентна по свои-
те мащаби военна програма за усилено превъоръжаване до 1993 година. Паралелно с 
това политиката на САЩ и НАТО е насочена към обединяване силите на капиталис-
тическата система посредством координиране действията на нейните три основни 
центъра – САЩ, Западна Европа и Япония. Разузнавателните служби на страните от 
Варшавския договор и преди всичко КГБ определят всички тези действия не само 
като заплаха за мира, но и като стремеж на Запада да превърне НАТО в универса-
лен механизъм за подкопаване на комунистическото движение в капиталистическите 
страни ( вж. Документ № 16 от сборника). 

През този период главно средство за успешното решаване на задачите на Първо 
главно управление по линия на НАТО става създаването на здрави агентурни пози-
ции в ръководните органи на пакта, намиращи се на територията на западноевропей-
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ските държави. Ръководителите на резидентурите в страните – членки на НАТО, а 
така също и в трети страни, където има реални възможности за работа по линия на 
Алианса, са натоварени със задачата да засилят вербовъчната работа сред персонала, 
работещ в ръководните органи на НАТО, в националните представителства при Съ-
вета на Алианса, а така също да активизират работата по агентурното   проникване 
в националните учреждения на страните – участнички в блока, с цел придобиването 
на особено ценна информация от политически и военностратегически характер.

За КГБ и външнополитическите разузнавания на страните – членки на Варшав-
ския пакт, опасност крие и новата тенденция в дейността на НАТО – разпространя-
ване компетентността на тази организация извън военната област. Според тях САЩ 
и Алиансът се опитват да вземат под контрол въпроси от икономически и финансов 
характер. Съществено значение през този период имат мероприятията срещу ФРГ 
като най-важната икономическа и политическа сила в НАТО и противодействието 
на опитите є да се сдобие с ядрено оръжие (вж. Документ № 23 от разширеното 
електронно издание).   

Планът за работа срещу ФРГ е утвърден лично от председателя на КГБ Юрий 
Андропов след съгласуване със завеждащия отдел „Международна информация“ в 
ЦК на КПСС.

Според информацията, поместена в архивните материали, по същото време КГБ 
и външнополитическите разузнавателни служби на страните от Варшавския пакт, 
включително и ПГУ, полагат големи усилия, за противодействие на тезата на НАТО 
за т. нар. „съветска военна заплаха“. За целта вътре в СССР и социалистическите 
страни службите организират кампания, при която с изказвания на военни специали-
сти в СМИ да се докаже несъстоятелността на подобна теза.

В документ от 1982 година се посочва, че отдел Осми (Активни мероприятия) е 
получил благодарност от съветските партньори за успешното провеждане на меро-
приятие „Интеграл“. Използвайки възможностите на отдела, е дадена гласност на 
„документ“ на НАТО, подготвен от ПГУ – КГБ, който разобличава доктрината на 
САЩ за водене на ограничена ядрена война в Европа. Паралелно с това активно ме-
роприятие в Западна Европа е издадена и се разпространява брошурата „Еврошима“, 
посочваща опасността за Европа от милитаристичния курс на САЩ (вж. Документ 
№ 26 от сборника).  

Във връзка с решението на САЩ за производство и складиране на неутронно 
оръжие в Европа в плана на отдел Осми – ПГУ, за 1983 година е включено активното 
мероприятие „Изомер“. КГБ подготвя „документ“ за пробни изпитания на бинар-
но оръжие в Англия, който чрез възможностите на Първо главно управление – ДС, 
трябва да бъде публикуван в Западна Европа. Коментарът към този „документ“ лан-
сира тезата, че САЩ търсят полигон за нови опасни оръжия на чужди територии. 

От началото на 1983 година под натиска на КГБ рязко се активизира работата на 
различните отдели на ПГУ по операция „ВРЯН”. Този факт е свързан с обявената 
на 23 март 1983 година от президента на Съединените щати Роналд Рейгън програ-
ма „Инициатива за стратегическа отбрана“. С обявяването на ИСО (отбранителен 
щит в космическото пространство, който използва лазерна техника, за да унищожи 
съветските ракети, преди да стигнат до американските обекти) ядрената заплаха от 
страна на САЩ взема ново измерение. Задачите, свързани с внезапно ракетно-яд-
рено нападение, възлагани от КГБ на резидентурите в страните от НАТО, през този 
период са смайващи.3 Резидентурата на КГБ в Лондон, както и всички резидентури в 

3 Кристофър Андрю и Гордиевски, Олег. „КГБ – поглед отвътре”. Том 2. София, 1992, с. 598.
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западноевропейските страни, са инструктирани да извършват редовно преброяване 
на броя на колите и осветените прозорци по време и извън нормално работно време 
на всички правителствени учреждения и на военните съоръжения, включени в под-
готовката за ядрена война.

В изпълнение указанията на ръководството на ПГУ – ДС за работа на българ-
ските резидентури по признаците за подготовка на противника за внезапно ракетно-
ядрено нападение срещу страните от Варшавския пакт са определени оперативни 
работници, които да наблюдават тяхната дейност конкретно по тази задача.

Със заповед № 273 на началника на ПГУ – ДС генерал Васил Коцев през 1983 
година е създаден Информационно-оперативен щаб по проблемите на РЯН (ракетно- 
ядрено нападение). Той е вграден в структурата на отдел Шести, където е съсредо-
точен целият информационен поток. Всички поделения на Държавна сигурност са 
били задължени да координират своята работа по проблемите на РЯН. Получавани-
те по този въпрос данни от източниците зад граница или в страната се изпращат в 
Щаба, където се систематизират, анализират и проверяват. Щабът е натоварен и със 
задачата да разшири сътрудничеството с другите поделения на ДС, с КГБ и Разузна-
вателното управление на ГЩ на БНА, да изяснява възможностите на резидентурите 
на ПГУ за работа по проблемите на РЯН и да набелязва организационни мерки за 
подобряване на тяхната дейност (вж. Документ № 31 от сборника).  Поради естест-
вото на своите компетенции ПГУ – ДС се явява главен орган, придобиващ информа-
ция по проблемите на ВРЯН. 

Въпреки усилията, които полага ръководството на ПГУ – ДС да мобилизира ре-
зидентурите за ефективно изпълнение на задачата, от изпращаната в Центъра ин-
формация става ясно, че не са открити признаци за подготовка на противника за вне-
запно ракетно-ядрено нападение. Много резиденти в държави, които не разполагат с 
ракетно-ядрено оръжие, съобщават в Центъра, че техните страни не се готвят да из-
вършат ракетно-ядрено нападение срещу СССР и страните от Варшавския пакт, по-
ради факта, че водят антиимпериалистическа политика. От натовските  страни също 
съобщават, че няма признаци за подготовка за ракетно-ядрено нападение, защото 
държавата на местопребиваване съзнава какви ще бъдат резултатите от евентуална 
всеобща термоядрена война. Някои резиденти дори считат, че характера на между-
народната обстановка не предполага подготовка за внезапно нападение.  Изводът, до 
който достига ръководството на ПГУ, е, че на резидентурите ще трябва отново да се 
разясни характерът на задачата и да се изисква най-стриктното є изпълнение (вж. 
Документ № 34 от сборника).

През 1985 година политиката на Великобритания, насочена към превъоръжаване 
на страната с новата ракетна система „Трайдънт“ и особено безрезервната подкре-
па на решението на НАТО за разполагане на американските ракети „Пършинг“ и 
„Круз“ на английска територия, предизвиква активизиране на Движението за мир и 
ядрено разоръжаване (КЯР), чиято дейност се осъществява съвместно с организа-
цията „Европейско ядрено разоръжаване“ (ЕЯР). През този период резидентурата в 
Лондон събира подробна информация за двете организации с цел нейното използва-
не за решаване на конкретни задачи, свързани с работата на ПГУ – ДС срещу НАТО. 
Ръководителят на ЕЯР английският професор историк Едуард Томпсън и неговото 
движение обаче поставят равенство между СССР и САЩ като виновници за насто-
ящата напрегната международна обстановка. Единствен изход от това положение, 
според тях, е обединяването на народите от цяла Европа за премахване на ядреното 
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оръжие и образуване на безядрена зона до Урал. За целта те предлагат образуването 
на групи за натиск както в западните, така и в източните страни, които да повлияят 
на своите правителства за започване на реални и бързи преговори за ядрено разоръ-
жаване (вж. Документ № 59 от разширеното електронно издание).

След лятото на 1986 година е отчетено рязко спадане на количеството и качество-
то на получаваната в Центъра информация по ВРЯН. Редица резиденти и оперативни 
работници, дори хора в Центъра започват да се ръководят от логиката, че в епохата 
на стратегически паритет между СССР и САЩ ракетно-ядрена война е невъзможна. 
Натискът, който се упражнява върху резидентурите да придобиват информация по 
тази проблематика, води до единствения резултат – опит да се отчете някаква дей-
ност (вж. Документ № 46 от сборника).

В края на 1986 година, в рамките на програмата ИСО (инициатива за стратеги-
ческа отбрана), САЩ извършват успешен опит с ракетата „ Делта“. Външнополити-
ческите разузнавания на страните от Варшавския пакт считат, че реализирането на 
американските военни програми и особено Инициативата за стратегическа отбрана 
е причина за нарастване на загрижеността на Западна Европа от ръста на заплахата 
от военна конфронтация между Изтока и Запада. Във връзка с тази програма ПГУ 
планира активното мероприятие „ Буда-88“, изразяващо се в изготвяне на документ, 
който да се доведе до знанието на подходящи политически среди в Западна Европа 
за резултатите от „ изследването“ на един от мозъчните центрове върху причините, 
довели до американската идея за ИСО ( вж. Документ № 75 от разширеното елек-
тронно издание ). 

От информацията, поместена в справка за военнополитическата активност на 
страните от НАТО, придобита от разузнавателните органи на НРБ през 1990 годи-
на, става ясно, че в Министерството на външните работи на ФРГ вече разглеждат 
Варшавския пакт като организация пред разпадане, а според западногермански екс-
перти, във военно отношение, Организацията на Варшавския договор фактически е 
престанала да съществува (вж. Документ № 74 от сборника). 

Междувременно на проведената поредна среща на СССЕ във Виена е постигнато 
споразумение за даване мандат за два нови кръга преговори по конвенционалните 
въоръжени сили между членовете на НАТО и Варшавския договор.

На 21 март 1990 година, в Главната квартира на НАТО в Брюксел полският ми-
нистър на външните работи Кшищоф Скубишевски окачествява възможностите за 
политическо сътрудничество в Организацията на Варшавския договор като изчер-
пани. На въпроса, дали страните – членки на ОВД, ще действат заедно в рамките на 
СССЕ и на преговорите по конвенционалните въоръжения, той заявява, че „предстои 
провеждането на консултации, но от консултации и дискусии вече нямало полза“ 
(вж. Документ № 75 от сборника).

Във втория раздел на изданието са включени документи, които отразяват дей-
ността на Първо главно управление на Държавна сигурност, насочена срещу южния 
фланг на НАТО – Турция, Гърция и Италия. Добиването на секретна информация 
за турската и гръцката делегация към Алианса е основна задача на разузнаването, 
която се осъществява чрез агентурно проникване в учрежденията и организациите 
на САЩ и в щабовете на НАТО.

Разузнавателната дейност срещу Гърция, Турция и Италия се извършва както от 
територията на тези страни, така и чрез използване възможностите на резидентури-
те ни във Франция, Австрия и Швейцария. През 1968 година работата срещу Тур-
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ция  и Гърция става приоритетна за резидентурата в Париж (вж. Документ № 83 от 
сборника).  Съгласно указанията на ръководството на МВР и утвърдения от Първо 
главно управление план в края на 60-те години работата срещу тези две държави ста-
ва главно направление в дейността и на резидентурите  във ФРГ, Великобритания, 
Белгия, САЩ и Япония. 

Специално внимание е отделено на работата срещу Турция, поради факта че тя е 
главна сила в югоизточното крило на НАТО. Нейните мобилизационни възможности 
надхвърлят 2,5 млн. души. Възможността на територията на Турция да се разгърнат 
крупни войскови подразделения за действия срещу СССР и НР България определя 
отношението и „грижите“, полагани от САЩ и НАТО, за военното, политическото и 
икономическото укрепване на тази страна. От съществено значение е фактът, че най-
големите турски пристанища се използват от кораби на Шести американски флот 
(вж. Документ № 120 от разширеното електронно издание).

Голяма част от документите, поместени в този раздел, съдържа информация за 
планирани и проведени дългосрочни, многоетапни операции на ПГУ – ДС за про-
тиводействие и разобличаване политиката на САЩ и НАТО в района на Балканите. 
Подготвените от ПГУ активни мероприятия са съобразени с препоръките, дадени от 
КГБ. 

По мнение на КГБ, основната задача на българското външнополитическо разуз-
наване по отношение на Турция е отслабване на нейните връзки със САЩ и НАТО. 
Един от начините за решаване на тази задача е чрез наличната агентура в самата 
Турция или в трети страни да се довеждат до знанието на управляващите среди це-
ленасочени информации, че колкото по-независима е Турция, толкова по-лесно може 
да се обезпечи нейната безопасност.

В началото на 80-те години като особено актуални се определят акциите за вли-
яние върху гръцките правителствени кръгове за противодействие на плановете на 
САЩ (планът „Хейг“ и планът „Роджърс“) за включване на страната към военния 
механизъм на НАТО (вж. Документ № 88 от сборника). Основна цел на активните 
мероприятия, провеждани в Гърция през този период, става възпрепятстване на връ-
щането є във военната структура на НАТО. На 3 ноември 1980 година началникът 
на отдел Осми полковник Станков подготвя справка за ефекта от проведените  меро-
приятия. До написване на справката обаче става ясно, че Гърция вече е взела реше-
ние да се върне в структурата на НАТО. Това изцяло променя насоката в работата на 
българското разузнаване по отношение на Гърция. От този момент задачите на ПГУ 
по отношение на Гърция се свързват с предоставяне на аргументи и факти на левите 
сили в страната, които да бъдат използвани  за водене на борба срещу присъствието 
на НАТО в Гърция.

Изхождайки от убеждението, че от отношенията между Турция и Гърция зависи 
здравината и стабилността на южния фланг на НАТО, КГБ насочва дейността на 
ПГУ към организиране и провеждане на активни мероприятия с цел засилване на 
разногласията между двете страни.

През 1982 година българското външнополитическо разузнаване съвместно с раз-
узнаването на ГДР подготвя  и провежда акция „Фланг“. На основата на информа-
ция, предоставена от Първо главно управление, немската страна изготвя документ 
на американска служба в НАТО, според който САЩ са оказали помощ на турците 
и са възпрепятствали гърците в намеренията им да поставят кипърския въпрос на 
Мадридската среща (СССЕ).

Паралелно с основната задача – отслабване на южния фланг на НАТО,  през 1983 
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година резидентурите в Гърция и Кипър са натоварени и с изпълнението на задачите 
по РЯН. Отдел Втори (Гърция и Кипър) изпраща на двете резидентури подробни ука-
зания за тяхното изпълнение. Част от агентурата, имаща възможност за легендирано 
посещение на обектите на противника, където се съхранява ракетно-ядрено оръжие, 
периодично се командирова в тези райони, с оглед  констатиране на евентуално на-
стъпили признаци за изменение. С оперативни писма (от октомври 1983 година) ре-
зидентурите в Никозия и Атина отговарят, че от териториите на Кипър и Гърция не 
са установени непосредствени признаци за подготовка на ракетно-ядрено нападе-
ние срещу България и страните – членки на Варшавския договор. (вж. Документ  
№ 91 и № 92 от сборника).

По-късно на резидентурите ни в Гърция, Турция и Италия е наредено да про-
верят получения в Центъра сигнал за поставяне щаба на Южното крило на НАТО в 
Неапол в състояние на повишена бойна готовност. След проведените допълнителни 
организационни мероприятия и визуални наблюдения резидентурата в Италия съоб-
щава, че не са забелязани промени и наличие на признаци за подготовка на ракетно-
ядрено оръжие (вж. Документ № 95 от сборника).

През периода 1982 – 1984 година, Първо главно управление – ДС провежда, са-
мостоятелно или в сътрудничество със съветското, немското и унгарското разузнава-
не общо 66 активни мероприятия. Основна цел на тези мероприятия е разстройване 
на отношенията на САЩ с Турция и Гърция. 

Важно място в дейността на ПГУ срещу Турция, Гърция и Италия заема придо-
биването на разузнавателни данни за военната помощ, отпускана от страна на САЩ 
и ФРГ за тези страни. Според поместената в документите информация военното съ-
трудничество между Турция и ФРГ по своя характер създава условия за дълбоко на-
влизане на западногерманския капитал във военната индустрия на страната. Общият 
обем на западногерманската военна помощ за Турция от 1964 до 1989 година се оце-
нява на 3355 млн. марки. (вж. Документ № 109 от сборника).  Целта на оказваната 
военна помощ е укрепването на въоръжените сили на Турция с оглед изпълнение на 
поставените им задачи в рамките на възприетата тогава отбранителна стратегия на 
НАТО.

Разузнавателната дейност на Първо главно управление срещу Турция се развива 
много активно до средата на 1990 година. Резидентурата в Анкара продължава да из-
праща в Центъра многобройни материали по състоянието на турско-американското 
сътрудничество във военната област, състоянието на турската армия и специалните 
служби. От края на 1990 година обаче е отбелязан значителен спад в информацион-
ната дейност на оперативните работници както в количествено, така и в качествено 
отношение (вж. Документ № 124 от сборника).  

Основните документи, включени в третия раздел на сборника, са планове, справ-
ки, сигнални записки и шифрограми, в които се съдържа информация за дейността 
на българското външнополитическото разузнаване по отношение на останалите за-
падноевропейски страни от НАТО.

Белгия е една от най-активните членки на Алианса и участва в редица европей-
ски организации, намиращи се под контрола на американците. Дейността на ПГУ по 
тази страна започва едва през 1968 година. Акцентът в работата на резидентурата  в 
Брюксел е поставен върху придобиване на информации за съдържанието на конкрет-
ни споразумения на НАТО и разкриване на политиката на Белгия към СССР и други-



14

те страни – членки на Варшавския пакт. Основната оперативна задача е вербуването 
на агентура и придобиване на научно-техническа информация с цел насочването є 
по линия на НАТО (вж. Документ № 125 от сборника).

В плана за взаимодействие между органите на българското външнополитическо 
разузнаване  и КГБ за периода 1976 – 1978 година са определени мероприятия, които 
имат за цел да попречат на опитите на ръководството на НАТО да приеме решение 
за включването на Испания в блока като пълноправен член или на базата на други 
условия (вж. Документ № 128 от сборника).

В началото на 1982 година ПГУ придобива данни за приет от парламента на 
Испания  документ, с който се упълномощава правителството да започне преговори 
за присъединяване на страната към Алианса. Постановката в документа, че прави-
телството няма да поеме задължения, включващи складирането или инсталирането 
на ядрени оръжия на НАТО на испанска територия, са посрещнати отрицателно от 
представителите на Алианса, тъй като едностранно поставените условия можели да 
поставят в трудно положение страните от Бенелюкс, ФРГ и Великобритания (вж. 
Документ № 132 от сборника).

По линия на Европейското направление се провеждат активни мероприятия за 
дискредитиране намесата на НАТО във вътрешната политика на Португалия. Изгот-
вяните от Първо главно управление информации по отношение на Дания и Холандия 
са въз основа на данни, получени от външнополитическото разузнаване на Чехосло-
вакия.

През 1986 и 1987 година българското външнополитическо разузнаване внима-
телно следи развитието на испанско-американските отношения във връзка с реше-
нието на Испания да намали американското военно присъствие в страната. САЩ 
обвиняват Испания, че с искането си за съкращаване на американските военни бази 
затруднявала спасителната роля на САЩ в Западна Европа.

Във връзка с 40-годишнината от създаването на Алианса Първо главно упра-
вление – ДС изготвя материали, които представят НАТО като арена на сблъсък на 
интересите на Испания и Португалия, от една страна, и интересите на САЩ, от друга 
(вж. Документ № 144 от сборника).

В архивните документи са поместени и отделни сведения за въоръжените сили 
на Канада и по-конкретно за канадските части, разположени в Западна Европа. От 
резидентурата в Отава, за периода юли 1988 до август 1989 година, са придобити 
малък брой информации, от които само две са използвани.

В този раздел са включени няколко документа, съдържащи интересни сведения 
за дейността на българското външнополитическо разузнаване по приоритетната за-
дача ВРЯН, извършвана от територията на някои арабски държави. ПГУ  смята, че 
отношенията на тези страни със САЩ и НАТО създават обстановка, позволяваща 
разкриване на подготовката за ракетно-ядрено нападение по редица конкретни и пре-
ки признаци (вж. Документ № 133 от сборника).

 През 1989 година на преден план в общоевропейската политика излизат въпро-
сите, свързани с обединението на двете германски държави и съдбата на НАТО и 
Организацията на Варшавския договор. От резидентурата в Люксембург през но-
ември е изпратена шифрограма, в която се съобщава, че страната се обявява против 
обединението на ФРГ и ГДР, поради опасност от разпадане на военните блокове на 
НАТО и Варшавския договор, което според нея може да доведе до дисбаланс в меж-
дународните отношения (вж. Документ № 149 от сборника).

Независимо от настъпилите необратими процеси в политическата обстановка в 
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края на 1989 година  резидентурите, ръководени от ПГУ, продължават да събират 
информация, свързана с повишаване на военнополитическата активност на НАТО в 
Европа. Според получените данни през този период между Норвегия и Великобрита-
ния се водят преговори за подписване на споразумение за дислоциране  на британски 
изтребители във военновъздушната база на НАТО в Северна Норвегия. В същото 
време от доклад, изнесен в парламента на Холандия, става ясно, че и Съветският 
съюз е започнал да прилага широка програма за модернизация на стратегическите 
ядрени ракети (вж. Документ № 150 от сборника).

В книжния вариант на сборника „ПГУ – ДС и Варшавският пакт срещу НАТО” 
са включени 150 документа, а в разширеното електронно издание  –  201. В изпълне-
ние изискванията на Закона за достъп и разкриване на документите и обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на БНА, в архивните материали, в които се съдържа информация за трети 
лица, тя е заличена.

Сборникът „ПГУ – ДС и Варшавският пакт срещу НАТО” дава нова информация 
за най-важната и съществена функция в дейността на българското външнополити-
ческо разузнаване в годините на Студената война и предоставя новоразкрити сведе-
ния и данни, които биха могли да обогатят нашето познание за историята на двата 
противостоящи военнополитически блока – Варшавския пакт и НАТО. В контекста 
на настоящото членство на България в Алианса и възможността за постигане на ге-
ографски баланс и укрепване на евроатлантическата сигурност и стабилност в реги-
она на Балканите особено ценна е информацията, свързана с политиката на страните 
от Южния фланг на НАТО – Гърция и Турция.
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАцИЯ 

I. ПГУ - ДС срещу главния противник САЩ и основните страни – членки  
на НАТО - ГФР, Франция и Великобритания.

1.  Мерки по охраната на секретната информация на НАТО в дипломатическите 
представителства на страните - членки на пакта, намиращи се зад желязната 
завеса, [Б. м.], 7 март 1959 г. (на руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 449, л. 56 – 62
Документът, в който са посочени мерките по охраната на секретната информа-
ция на НАТО, е изпратен от Париж. Той е подготвен от Комитета на пакта по 
въпросите на безопасността, във връзка с необходимостта да се изпраща секрет-
на информация на Алианса за сведения или разглеждане в дипломатическите пред-
ставителства в страните от Съветския блок. Комитетът счита, че съществува 
сериозна заплаха за безопасността на тази информация и поставя няколко изисква-
ния, които трябва да спазват страните – членки на НАТО. Едно от тях е да не се 
изпращат документи с гриф „COSMIC TOP SECRET“ в страните зад желязната 
завеса.

2.  Справка относно задачите на резидентурите и обектите за агентурно прониква-
не по  линия на отдел III, Управление I – ДС, София, 18 април 1960 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е., л. 6- 12
Пред българските резидентури във ФРГ, Франция, Италия, Австрия и Швейцария 
са поставени задачи, свързани с придобиване на разузнавателна информация за про-
вежданата от територията на тези страни дейност на главния противник – САЩ 
против НРБ и другите социалистически страни. Посочени са и основните обекти 
на агентурно проникване – Щабът на Европейското командване на НАТО, Амери-
канският информационен и пропаганден център в Рим, Европейското бюро на Аме-
риканската академия в Женева, както и българските емигрантски организации.

3.  План за работата на резидентурата във Франция през I-то шестмесечие на 1961 
година, София, 22 февруари 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 233, л. 52- 61
На територията на Франция се намира централното политическо ръководство на 
НАТО и главното военно командване за цяла Европа /СААР/.
Това до голяма степен определя и основната задача на българската резидентура 
във Франция – придобиването на информация за влиянието на САЩ върху поли-
тиката на френското правителство и противоречията между тях. Обектите на 
агентурно проникване по тази задача са Постоянният съвет на НАТО в Париж, 
Международният секретариат и неговия политически отдел, военният колеж на 
НАТО и други. 

4.  План относно агентурно-оперативните мероприятия по линия на Франция за 
първото шестмесечие на 1962 година, София, 6 февруари 1962 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 233, л. 105- 108
Планираните мероприятия имат за цел разкриване плановете и намеренията на 
американския разузнавателен център, който вербува и обучава българи, изменници 
на Родината. От друга страна, Центърът е натоварен със задачата да работи по 
вербуването на българин, който е хоноруван преподавател при НАТО.
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5.  Отчет за агентурно-оперативната работа по линия на Франция за периода от  
1 януари 1965 г. до 30 ноември 1965 г., София, 1965 година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 1- 4
Въпреки благоприятната оперативна обстановка, по главния обект – НАТО, през 
посочения период не е открита нито една разработка. Отчита се, че политиката 
на изолиране на американското влияние в Европа и сближаването на Франция със 
социалистическите страни се активизира. Френският президент Дьо Гол по-ярко 
демонстрира решимостта си да води независима национална външна политика. 

6.  Отчет за извършената агентурно-оперативна работа по линия на ГФР през 1965 
година, София, 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 47- 55 
Западногерманските Контраразузнавателни органи широко използват метода на 
психическо въздействие. С цел да бъдат сплашени, веднага след пристигането на 
нови работници в прикритието, те и семействата им се вземат на японско външно 
наблюдение. С изключително трудните условия за агентурно-оперативна работа в 
ГФР се обяснява ниския процент на изпратените и използвани информации. През 
периода за ЦК на БКП и Външно министерство са получени само две: за преврата 
в Алжир и събранието на Симеон с българската вражеска емиграция в Хайделберг.
По въпросите на НАТО са изпратени три информации, от които нито една ценна.

7.  Отчет за работата на резидентурата в Лондон за периода 01.I.1965 г. до 30. XI. 
1965 г., София, 1965 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 29 - 35
В отчета се отбелязва, че продължава изучаването на обстановката в и около ос-
новния обект за проникване – Форин офис и свързаните с него учреждения и лица. 
Положени са усилия да се поддържат някои връзки със служители на този офис. 
Отбелязва се, че все още не напълно са изживени свитостта и неувереността, 
че може успешно да се работи срещу Великобритания и да се вербуват английски 
граждани. 

8.  План за работата на направление Военна дезинформация при Служба „Б“, от-
дел VI, Управление I – ДС, София, 14 юли 1965 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 205, л. 5 – 6
Планът за мероприятия, целящи провеждане на военна дезинформация е предложен 
от началника на отдел VI (Информация) и е одобрен от началника на ПГУ – ДС.
В него се посочва, че ПГУ, съвместно с Второ и Трето управление, се задължава 
да прави оценка на получените сигнали за проявен интерес към въоръжените сили 
на НРБ от граждани на капиталистическите държави, посещаващи страната ни 
,като главните обекти се използват за канали за дезинформация.

9.  План за работата на военното направление за активни мероприятия при Служ-
ба „Б“, отдел VI, Управление I – КДС, София, 23 ноември 1965 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 205, л. 14 – 16
Във връзка с издаването на нота за ограничаване на районите за посещения от 
чужди дипломати се планира Служба „Б“ да предложи на Генералния щаб на БНА 
изграждането на закрити райони. Същите да бъдат използвани за разкриване про-
тивниковата агентура, насочена към тях, а също така и утвърждаването им като 
действителни обекти в плановете на НАТО.

10.  Отчет за информационната работа на резидентурата в Париж за 1965 г., [Б. м.], 
1 декември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 5- 10
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Информационната работа на резидентурата, свързана с НАТО е оценена положи-
телно. Получените информации се отличават с безспорна секретност и изясняват 
добре редица важни въпроси по линия на НАТО. Особено ценна е информацията 
за указанията, които Министерството на външните работи на Франция дава на 
френското радио, да не се провежда открита антикомунистическа пропаганда 
към социалистическите страни. 

11.  План за агентурно-оперативната работа по линия на САЩ за 1968 година на 
резидентурата в Ню Йорк, София, 15 ноември 1967 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 140 – 145
Поставя се задачата да се изучат подходящи лица из средата на чуждите дипло-
мати, както и американски граждани от български произход и местни такива, 
работещи или имащи връзка със служителите от обектите за проникване. Като 
обекти за проникване са определени постоянната мисия на САЩ към ООН и миси-
ите на Гърция и Турция към ООН.

12.  План за оперативната работа по линия на САЩ за 1968 година на резиденту-
рата във Вашингтон, София, 15 ноември 1967 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 134 - 137
Предвид оперативната обстановка в САЩ, характеризираща се с постоянно за-
силване на полицейско-разузнавателната и контра разузнавателна работа, както 
и шпиономанията, се смята, че оперативният състав от резидентурата не е в 
състояние да извършва вербовъчна работа.

13.  План за работата на резидентурата в Париж за времето от 01.01.1968-31.12.1968 
година по линията на политическото разузнаване, София, 15 ноември 1967 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 162 - 173
В резултат от появилите се разногласия между Франция, САЩ и ГФР по въпроси-
те за търговията със социалистическите страни, от една страна, и подобряване 
на отношенията на Франция със социалистическите страни, от друга, са създа-
дени добри условия за разузнавателна работа. В плана са посочени конкретните 
задачи по наличната агентура, които са свързани с придобиване на информация по 
НАТО, Турция и Гърция.

14.  План за агентурно-оперативната работа на резидентурата в ГФР по линия на 
външно - политическото разузнаване през 1968 г., София, 15 ноември 1967 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 69 - 71
След излизането на Франция от Военния съвет на НАТО, бързо нараства ролята 
на ГФР като главна империалистическа сила в Европа. На нейна територия се на-
мират американски и натовски военни и разузнавателни центрове, които активно 
работят срещу България. ГФР се е превърнала в крупен работодател в Европа. В 
икономиката є са заети около 1 300 000 чуждестранни работници, включително 
133 000 турци и 187 000 гърци. С оглед на това, пред резидентурата и Центъра са 
поставени конкретни информационни и оперативни задачи.

15.  План относно агентурно-оперативната и информационна работа на отдел III и 
ръководените от него резидентури за времето от 01.07.1971 година до 31.12.1971 
година, София, 3 юли 1971 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 235, л. 88- 123
Главната насока в работата на резидентурите е придобиването на нова качест-
вена агентура за успешно решаване на основните задачи за разкриване плановете 
и и намеренията на САЩ и НАТО. Предвижда се територията на западноевро-
пейските страни да бъде използвана за разгръщане на разузнавателната работа 
срещу САЩ, НАТО и Гърция. Основна задача за резидентурите става придоби-
ването на информация за мерки предприети от НАТО и Италия за нанасяне на 
внезапен удар срещу социалистическите страни.
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16.  Бележки относно работата от легални позиции в страните от НАТО, София,  
7 април 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 243, л. 90- 91
Бележките са направени от началника на отдел III – ПГУ (Западни страни) и са 
свързани с разработената от НАТО специална инструкция за сигурност, която 
вече се прилага в борбата срещу разузнавателната дейност на социалистически-
те страни. Това, както и стремежът на САЩ и страните от НАТО да водят 
засилена антисъветска и антикомунистическа пропаганда след конференцията в 
Хелзинки, налага непрекъснато да се работи за повишаване на квалификацията на 
целия оперативен състав. 

17.  Писмо от началника на отдел III – ПГУ до министъра на вътрешните работи, 
София, 21 юни 1976 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 243, л. 82- 89
Началникът на отдел III към Първо главно управление на ДС информира министъ-
ра на вътрешните работи Димитър Стоянов, че в САЩ е образувана произволно 
и едностранно комисия с участието на представители на правителството, на 
която са дадени незаконни функции на контрол върху дейността на държавите, 
взели участие в Заключителното съвещание в Хелзинки. Според началника на от-
дел III – ПГУ целта на тази комисия е да събира доказателства – съществуващи 
и несъществуващи, за да може на предстоящото съвещание в Белград да докаже, 
че социалистическите страни не са искрени и не спазват поетите задължения.

18.  Справка относно проведените делови разговори в София с полк. Вадим Петро-
вич Иванов, началник управление „А“ при ПГУ – КГБ, [Б. м.], 1977 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 199, л. 19 – 20
На разговорите са обсъждани въпроси, свързани с провеждането на акции, на-
сочени против влизането на Испания в НАТО, като се действа от позициите на 
азиатските и африкански страни и активни мероприятия, разобличаващи намере-
нията на президента на САЩ Джими Картър да въведе във въоръжение неутрон-
ната бомба и крилатите ракети. 
Във връзка с предстоящата Белградска среща се планира активно мероприятие 
за изолация и намаляване влиянието на САЩ сред западноевропейските делегации. 

19.  План за работата на Европейско направление през 1978 г., София, 8 декември 
1977 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 200, л. 28 - 30 
Основните усилия на направлението са насочени към утвърждаване процеса на 
разведряване и принципите на мирно съвместно съществуване, намерили отраже-
ние в Заключителния акт от СССЕ в Хелзинки през 1975 г. Предвижда се съвмест-
но с немските партньори да се проведе акция „МАРС“, при която да бъде използ-
вана информация от ПГУ за разискванията в НАТО по въпроса за неутронната 
бомба. Целта на акцията е обработка на общественото мнение в САЩ и Западна 
Европа.

20.  Предложение на Англия за свикване на съвещание по въпросите на прего-
ворите за съкращаване на въоръжените сили и въоръженията в Централна 
Европа на ниво външни министри, София, 1978 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 140, л. 18 – 21
На срещата на високо равнище на НАТО във Вашингтон, състояла се на 30 и 31 
май 1978 година, английската делегация разпространява писмо, в което се поясня-
ват политическите цели, преследвани със свикването на съвещание по въпросите 
на преговорите за съкращаване на въоръжените сили и въоръженията (СВСВ) в 
Централна Европа на ниво външни министри. Изтъква се, че е необходимо да не се 



20

дава възможност на страните от Варшавския договор да излязат с предложение 
по този въпрос и да се парират евентуални възражения срещу форума.

21.  Английски план за политиката на Запада към социалистическите страни, Со-
фия, 1979 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е.140, л. 74 – 78
В рамките на подготовката за майската сесия на НАТО в Хага, английски прави-
телствени експерти изготвят ориентировка за отношението на Англия към со-
циалистическите страни. Тя трябвало да залегне в основата на едно английско 
предложение до останалите членове на Атлантическия съюз за промяна в поли-
тиката на НАТО към страните от Източна Европа. Една от целите на тази по-
литика трябвало да бъде създаването на антагонизъм между комунистическите 
страни и едновременно с това „размекване на техните идеологически позиции“. 
Английските експерти считали, че някои страни – членки на НАТО, били заинте-
ресовани от развиващото се на Запад движение на дисидентите и емигрантите 
от източните страни

22.  Справка-ориентировка за усъвършенстване и засилване работата по НАТО, 
[Б. м.], 12 март 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 449, л. 63 – 69
В справката се посочва, че в хода на последната сесия на Съвета на НАТО във 
Вашингтон, страните – участнички в блока, приемат безпрецедентна по своите 
мащаби военна програма за усилено превъоръжаване до 1993 година. Разширяват 
се връзките на страните – членки на НАТО, с Китай и Япония. Засилват се опи-
тите на Запада да превърнат НАТО в универсален механизъм за подкопаване на 
комунистическото движение в капиталистическите страни.
Създаването на здрави агентурни позиции в ръководните органи на НАТО, намира-
щи се на територията на страните – членки на блока, става главно средство за 
успешното решаване на задачите на ПГУ по линия на НАТО.

23.  Насоки в работата на служба „А“, както и някои конкретни мероприятия по 
отделни страни и райони, София, 19 юли 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 202, л. 41 – 56
В документа се посочва, че КГБ разглеждат мероприятията против Бжежин-
ски като твърде важни. На основата на материали предоставени от ПГУ те 
са разработили документ, който го разобличава като пряко замесен в шпионска 
дейност. Целта на мероприятието е тази информация да стигне до президента 
на САЩ Джими Картър.
Опасност крие и новата тенденция в дейността на НАТО – разпространяване 
компетентността на тази организация извън военната област. САЩ и НАТО 
се опитват да вземат под контрол въпроси от икономически и финансов характер. 
Съществено значение имат мероприятията срещу ФРГ като най-важната ико-
номическа и политическа сила в НАТО и противодействието на опитите й да се 
сдобие в ядрено оръжие.  

24.  Кратка оценка на политическата и оперативна обстановка в САЩ и по рабо-
тата срещу НАТО, [Б. м.], 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 202, л. 16- 19 
Основни моменти от политическата обстановка в САЩ са активизирането на 
политическата и идеологическа дейност срещу социалистическите страни, което 
се изразява главно чрез „доктрината Картър“ по въпроса за правата на човека и 
обединяването на силите на капиталистическата система посредством по- тяс-
но координиране действията на нейните три основни центъра – САЩ, Западна 
Европа и Япония.
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В областта на работата срещу НАТО е поставена задачата да се противодейст-
ва на дейността на реакционните кръгове от пакта, насочена към възпиране про-
цеса на разведряване и нормализиране на отношенията Изток – Запад.

25.  Докладна записка относно командировката на полковник Иван Петков Ива-
нов в Берлин – ГДР, София, 11 февруари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 1 - 3
Една от задачите, с които е бил натоварен полковник Иванов по време на него-
вата командировка в Берлин, е изясняването на възможностите за изготвяне на 
документ от подходящо ведомство на ФРГ, който да разкрива стратегически за-
мисли и планове на САЩ и НАТО в Близкия и Среден изток. По време на срещата 
на полковник Иванов със заместник-началника на отдела за Активни мероприятия 
при Разузнавателното управление на ГДР Ханс Кнаус последният го уверява, че 
могат да изготвят такъв, ако от българска страна им бъде предоставен проект 
на съдържанието на документа.

26.  План за съвместните, респективно съгласувани активни мероприятия за 1981 
година, Варна, 2 септември 1980 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 89 – 92
В плана са посочени главните насоки в работата на отделите за активни меро-
приятия на разузнаванията при Министерството на вътрешните работи на НР 
България и Министерството за държавна сигурност на ГДР. С цел отслабване 
позициите на държавите от НАТО се предвижда лансиране на документ от ФРГ 
в африкански и арабски правителствени среди, в който да се подчертава стреме-
жът на НАТО към разширяване на сферата му на действие и това да се предста-
ви като важна част от политиката на федералното правителство. С изготвяне-
то на документа се ангажира немската страна, а с реализацията – българската.

27.  Справка № 2267 относно планирана брошура по кипърската проблематика, 
[Б. м.], 25 ноември 1980 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 12
В справката се уточнява какви данни е необходимо да се включат в подготвяната 
брошура по кипърския въпрос. КГБ препоръчва на Първо главно управление в нея 
да бъдат поместени данни за опитите на САЩ и НАТО да разширят военното си 
присъствие на острова.

28.  Оперативно писмо № 1 от Кондов (началник на ПГУ) по раздела на Божков 
(Осми отдел), [Б. м.], 30 януари 1981 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е . 644, л. 1 – 5
В писмото се казва, че в утвърдения план за 1981 година са предвидени серия от 
активни мероприятия, които да бъдат проведени с участието на резидентурите 
на ПГУ в Западна Европа и САЩ. Посочва се, че работата срещу НАТО на този 
етап изисква усилията да се насочат към постигане на успешно завършване на 
Мадридската среща (операция „Хоризонт“). Една от най-важните задачи, вклю-
чени в плана, е организирането и системното издирване на факти, материали и 
публикации, компрометиращи САЩ и западните им съюзници като противници на 
разведряването.

29.  Справка за агентурно-оперативната обстановка в Англия и някои особености 
в работата с официалните и доверителни връзки, София, 6 април 1981 година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 141, л. 36 – 41
Според получената информация консервативното правителство и лично министър-
председателят Маргарет Тачър настоявали за свързването на разведряването в 
Европа с отпор от страна на Запада на влиянието на СССР и социалистическата 
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общност в Африка и Азия, както и за преразглеждане отношенията на Великобри-
тания към политиката на разведряване. Във връзка с това агентурно-оперативна-
та обстановка в страната се определя като неблагоприятна, с което се обяснява 
забележителният застой в работата по външнополитическото разузнаване.

30.  Отчет относно работата на направление САЩ и НАТО в отдел 08- ПГУ през 
1981 г. , София, 19 ноември 1981 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 644, л. 52- 58 
През годината направлението работи активно по основните задачи, свързани 
с подпомагане на външнополитическите инициативи на НРБ и СССР и страни-
те от социалистическата общност към продължаване на политиката за мир и 
разоръжаване, създаване на благоприятна обстановка за успешно протичане и 
завършване на Мадридската среща. Проведени са мероприятия по извънпланови 
задачи, продиктувани от международната обстановка. Такива са операция „Со-
лидарност ПБ“ за подпомагане на здравите сили в Полша и против намесата на 
Запада във вътрешните работи на ПНР, операция „Марс“ – против влизането на 
Испания в НАТО и операция „Хоризонт“ – против решението на президента Рей-
гън за производство на неутронно оръжие.

31.  Мероприятия в изпълнение на министерска заповед № 7/19.I.1977 година, Со-
фия, 28 юни 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 10 – 11
В документа се посочва, че в изпълнение изискванията на министерска заповед № 
7/ от 19 януари 1977 година, за събиране на информация за признаците, характери-
зиращи подготовката на противника за внезапно нападение срещу НР България и 
страните от Варшавския договор, Главно следствено управление МВР се задължа-
ва да събира информация за военния, политически и научно- технически потенциал 
на вражеските страни, като получената от тях информация своевременно да се 
подава на заинтересованите поделения и ръководството на Министерството.

32.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ за война и признаци-
те за своевременно разкриване на подготовката за ракетно-ядрено нападение,  
[Б. м.], 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 99 – 102
Ориентировката е изпратена на Второ главно управление. В нея се посочва, че за 
непосредствената подготовка на  ракетно-ядрено нападение съществена роля иг-
раят специалните служби на САЩ и НАТО. В тази връзка следвало да се очакват 
определени изменения в характера на тяхната дейност. Задачата на разузнава-
телните служби била да събират сведения, необходими за уточняване времето за 
нападение и дислокацията на обектите на нападение.

33.  Предложение относно усъвършенстване на системата за разкриване на при-
знаците за подготовка на внезапно нападение срещу НРБ, София, 3 септември 
1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 34 – 40
В документа се посочва, че към настоящия момент работата по разкриване на 
признаците за подготовка на война и внезапно нападение се регламентира от Ми-
нистерска заповед № 7, от 19 януари 1977 година. В нея обаче остават нерегла-
ментирани редица важни въпроси. Във връзка с това, началникът на ПГУ – ДС, 
генерал Коцев предлага ПГУ – ДС, след консултации с КГБ, и други разузнавателни 
органи на социалистическите страни и РУМНО, да изготви ориентировки по зад-
граничните обекти и проблеми, по които е необходимо оперативно наблюдение на 
органите на ДС. Предложението е одобрено от зам.-министъра на Вътрешните 
работи генерал Савов.
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34. Взаимоотношенията САЩ – Западна Европа, София, 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 16-17
Според получени данни Западна Европа е била разтревожена от възможността 
администрацията на Рейгън да предизвика ядрен конфликт със СССР, разчитайки 
да запази територията на САЩ от ответен удар. Тези подозрения на Западна 
Европа се засилили, след като на заседанието на Групата за ядрено планиране на 
НАТО през декември 1981 година американските представители не дали обяснение 
за същността на концепцията на САЩ за „ограничена ядрена война“.
Сериозно безпокойство в Западна Европа пораждали опитите на Белия дом да се 
намеси във вътрешните работи на Полша и да наложи на съюзниците си още по-
твърд курс по отношение на социалистическите страни. 

35.  Справка относно сътрудничеството със съветските другари за 1981 – 1982 го-
дина по направление САЩ и НАТО и бъдещата съвместна дейност, София, 11 
октомври 1982 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 648, л. 23 – 28
 В справката са посочени проведените съвместни акции на ПГУ – КГБ през 1981- 
1982 година. Специално внимание се обръща на факта, че през последните месеци 
САЩ провеждат масирана кампания срещу социалистическата общност като 
за прицел се избира отделна страна и целият пропаганден и подривен арсенал се 
насочва към тази страна. Наред с Полша, от края на миналата година България 
е една от социалистическите страни, станала обект на такава масирана кампа-
ния, каквато е кампанията срещу Полша.
В кампанията срещу НРБ намира конкретна проява един от обявените от Рейгън 
елементи на външната политика на САЩ – борбата срещу международния теро-
ризъм, ръководен от Москва и социалистическата общност.

36.  Отчет относно работата на направление САЩ и НАТО за 1982 г., София, 22 
ноември 1982 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 648, л. 29- 34
Отдел 08 – ПГУ (Активни мероприятия) получава благодарност от съветските 
партньори за успешното провеждане на мероприятието „Интеграл“, което се 
изразява в даване на гласност, чрез възможностите на отдела на „документ“ на 
НАТО, подготвен от ПГУ – КГБ, разобличаващ доктрината на САЩ за водене на 
ограничена ядрена война в Европа. Паралелно с това активно мероприятие в За-
падна Европа е издадена и се разпространява брошурата „Еврошима“, посочваща 
опасността за Европа от милитаристичния курс на САЩ. 

37.  Справка относно ефекта от провежданите АМ срещу САЩ и НАТО за 1982– 
1983 година, [Б. м.], 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 29- 30
Независимо от различните методи и форми на проведените активни мероприя-
тия – разобличаване, компромати, оказване на влияние и подкрепа на антиаме-
риканските, антивоенни сили в света, документални акции и издаване на книги, 
ефектът от тях е постигнат. Някои крупни АМ са успели да покажат на Западна 
Европа, че нейните национални интереси са грубо потъпкани за сметка на инте-
ресите на НАТО, в които водеща роля имат САЩ. 

38.  План относно работата на отдел 08 по главния противник и НАТО за 1983 г. 
София, 5 януари 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 10-18
Посочена е основната насоки в работата на отдела – дискредитирането на външ-
нополитическия курс на американската администрация, насочен към изостряне на 
обстановката в света, надпреварата във въоръжаването и постигане на военно 
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превъзходство, което заплашва световния мир и сигурност. Конкретните задачи 
са свързани с проваляне решението на САЩ за производство и складиране на неу-
тронно оръжие в Европа.

39. Френските сили за бързо реагиране, София, 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 86- 87
Според получени данни през пролетта на 1983 г. френският парламент е приел 
проект за създаване на Сили за бързо реагиране. Основна цел на тези сили е нана-
сяне на удар по втория ешелон на противника, в случая – „групата за оперативно 
маневриране“, съгласно съветската структура. Според френски военни ръководи-
тели СБР щели да осъществят „Съюза на Франция и ФРГ в НАТО“. Счита се, че 
двете държави можели много по ефикасно да защитят Западна Европа, в която и 
да било точка, отколкото американският “корпус за бързо реагиране“.

40. Работата на резидентурите по проблемите на РЯН, [Б. м.], 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 170- 171
Започналото дислоциране на ракетите със среден радиус на действие в Западна 
Европа, действията на САЩ и техните съюзници от НАТО в района на Близкия 
изток се посочват като доказателство за открито възприетия от САЩ курс към 
военна конфронтация. В тази обстановка работата на резидентурите по пробле-
мите на ракетно-ядрено нападение (РЯН) става първостепенна задача.

41.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ за война и признаците 
за своевременно разкриване на подготовката за  ракетно-ядрено нападение,  
[Б. м.], 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 382, л. 87 – 93
Засилената подготовка за война се свързва с идването на власт на крайнодесните 
сили в САЩ. Очаква се в задграничните бази на САЩ да започне провеждането на 
отделни мероприятия по непосредствена подготовка за ракетно-ядрено нападе-
ние. С цел своевременното разкриване на непосредствената подготовка за РЯН, 
на резидентурите в натовските страни е изпратено задание, в което са отбеля-
зани конкретни задачи за изпълнение.

42.  Разузнавателни признаци за разкриване на непосредствената подготовка за 
използване на ядрено оръжие, [Б. м.], 1983 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 382, л. 44 – 49
Посочват се разузнавателните признаци, свързани с подготовката на стратеги-
ческите ракети със земно и морско базиране и стратегическата авиация. Един от 
най- важните признаци е засилването на интензивността на радиообмена между 
ВПК и щабовете от Обединените въоръжени сили в Европа. Според поместените 
данни решение за внезапно използване на ядрено оръжие можел да вземе президен-
тът на САЩ, а Комитетът на началник-щабовете за 2 минути да подготви запо-
ведта. Между 7 и 9 минути след вземане на решение за ядрено нападение можело 
да се извърши пуск на дежурните междуконтинентални балистични ракети. 

43.  Заповед на началника на ПГУ – ДС, ген.-лейтенант Васил Коцев, за създаване 
на Информационно-оперативен щаб за координиране дейността на ПГУ – ДС 
по разкриване на признаците за подготовка на ракетно-ядрено нападение и за 
действие в кризисни ситуации, София, 11 април 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 106- 107
Във връзка с изострящата се международна обстановка и подготовката на САЩ 
за ракетно-ядрена война против СССР и страните от социалистическия лагер 
се създава постоянно действащ Информационно-оперативен щаб към отдел 06, 
ПГУ – ДС. Той се изгражда като звено в структурата на Информационно-анали-
тичния отдел, включващо двама анализатори по военностратегически проблеми.
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44.  План относно организационни мероприятия на ПГУ – ДС за изпълнение на 
утвърдените от министъра на вътрешните работи насоки на разузнавателната 
работа за своевременно разкриване подготовката на ракетно-ядрено нападе-
ние (РЯН) против нашата страна и страните от социалистическата общност, 
София, 30 май 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 128- 131
За подобряване на организацията на разузнавателната работа за придобиване на 
информация относно подготовката на САЩ и НАТО за война и признаците за 
своевременно разкриване на подготовката за РЯН са изготвени справки-задания, 
конкретизирани по страни. Приоритетно значение в заданието има навременно-
то придобиване и изпращане в Центъра на информация от агентурата, имаща 
достъп до данни за непосредствена подготовка на ракетно-ядрено нападение. 

45.  Справка относно планирани и проведени АМ за 1-то полугодие на 1983 година 
от направление „САЩ и НАТО“, София, 20 юни 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 20- 22  
Планира се издаването на книгата „Генерали за мир“, в превод на български език, 
да се използва за пропагандиране на идеята за безядрена зона на Балканите. До-
говорено е съдействието на отдел „Пропаганда“ към МВР, за организиране на 
публикации и интервюта, като излизането на книгата от печат се обвърже с 
Асамблеята за мир в Прага през месец юни 1983 година. 

46.  Справка относно мероприятия, проведени от ЛТО и резидентурите по разкри-
ване на признаците за подготовка на ракетно-ядрено нападение, [Б. м.], 1983 
година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 147 – 149
В изпълнение указанията на ръководството на ПГУ за работа на резидентурите 
по признаците за подготовка на противника за внезапно ракетно-ядрено нападе-
ние срещу страните от Варшавския договор в някои ЛТО са определени оператив-
ни работници, които да наблюдават работата на резидентурите конкретно по 
тази задача. Набелязани са мероприятия за проникване в обектите, имащи от-
ношение към подготовката на внезапно нападение. В страните, където са разпо-
ложени американски бази, резидентурите периодично маршрутират оперативни 
работници със задача да извършват визуално наблюдение и да следят за външни 
признаци за настъпили в базите изменения.

47.  Справка относно изпратена грама до всички резидентури, натоварени да рабо-
тят за разкриване на подготовката за РЯН, София, 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 161
По нареждане на Бойков (министърът на вътрешните работи) на всички ре-
зидентури, на които е изпратена ориентировка – задание да започнат работа 
за разкриване на признаците за подготовка на противника за война и ракетно-
ядрено нападение срещу НР България и страните от социалистическия лагер с 
грама от 20 юни 1983 година е разпоредено във всяка поща с пасаж № 1 да се 
докладва за извършените от тях организационни мероприятия. Още един път е 
обърнато внимание върху изключителната важност и на постоянния характер 
на поставената задача.

48.  Информация относно някои разузнавателни признаци, имащи отношение към 
подготовката на Франция за използването на ядрено оръжие, София, 13 август 
1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 3 – 5
Проведеното наблюдение в някои райони на Франция е показало, че не се забе-
лязват особени раздвижвания във френските ядрени сили. Счита се, че такова 
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раздвижване е възможно през месец септември, за когато е планирано инста-
лирането на усъвършенствани американски ядрени системи в Западна Европа. 

49.  Мероприятия на ПГУ – ДС по линия на РЯН, проведени през август – сеп-
тември 1983 г. , София, 26 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 162 – 163
В документа се посочва, че е започнала проверка на получените информации и 
сигнали за увеличаването на стратегическите запаси от храна във ФРГ и стра-
тегическите запаси от суровини във Франция. Проверяват се също и смяната 
на военновременния КП на американското правителство и промените в кодови-
те и шифрови системи.

50.  Справка относно сътрудничеството с немските другари за 1981 - 1983 г. по 
направление САЩ и НАТО, София, 26 септември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 23- 25 
Отчита се, че сътрудничеството с немската страна по направление САЩ и 
НАТО се развива възходящо, което личи както от нарастването на броя на съв-
местните активни мероприятия, така и по обема на разменени информации по 
отделните акции. Някои активни мероприятия се превръщат в дългосрочни опе-
рации с комплексен характер: „Фланг“, „Хоризонт“ и „Марс“. 

51.  Указание за разкриване на признаци, по които Второ главно управление – 
ДС следва да събира информация за непосредствената подготовка на САЩ 
и другите страни – членки на НАТО за внезапно ракетно-ядрено нападение 
срещу НР България и останалите страни – членки от социалистическата 
общност, София, 13 октомври 1983 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 175 – 191
Указанието е подписано от заместник-министъра на вътрешните работи ге-
нерал Г. Аначков. В него се казва, че въпреки стремежа на противника да запа-
зи в максимална тайна подготовката за ракетно-ядрено нападение, в хода на 
нейното осъществяване следва да се очаква появяването на редица обективни 
признаци за това. Посочват се основните признаци за внезапно ракетно-ядрено 
нападение в политическата, военната и икономическата област и гражданска-
та отбрана.

52.  Справка относно сътрудничеството със съветските другари за 1982 – 1983 
година по направление САЩ и НАТО, София, 17 октомври 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 26- 28
В справката се посочва, че в процеса на сътрудничеството между КГБ и ПГУ 
освен проведените съвместни мероприятия е извършено натрупване на матери-
али и оформен предварителен план за провеждане на ново активно мероприятие 
(„Заклет враг – 4) с насоченост срещу главния противник САЩ. Нов момент 
в това сътрудничество е подготовката на активно мероприятие по операция 
„Диана“, изразяващо се в организиране на среща-дискусия в рамките на Евро-
пейския парламент по въпроса за безядрените зони и по-специално по безядрена-
та зона на Балканите.

53.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ за война и признаци-
те за своевременно разкриване на подготовката за  ракетно-ядрено нападе-
ние, [Б. м.], [Б. д.],
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 72 – 86
Заданието е изпратено до резидентурите във Вашингтон и Ню Йорк. В него се 
подчертава, че според анализа на наличната информация, решението за подго-
товка за война и за нейното започване ще бъде взето от висшето ръководство 
на САЩ, с участието на военното командване. Във връзка с това, изключител-
но важно значение за своевременното разкриване на заплахата от нападение, 
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според разузнавателните служби, ще има своевременното определяне на кръга от 
лица, който могат да знаят за решението на ръководството на САЩ и НАТО за 
предприемане на ракетно-ядрено нападение.

54.  Списък на признаците – мероприятия, характеризиращи подготовката на про-
тивника за война и внезапно  ракетно-ядрено нападение срещу НРБ и страни-
те от Варшавския договор, София, 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 382, л. 220 – 245
Посочени са около 200 признаци – мероприятия за подготовка на РЯН в политиче-
ската, икономическата и военната област, в областта на гражданската отбра-
на, в разузнавателната, контраразузнавателната и дипломатическата област. 
Обръща се внимание на факта, че някои от признаците, свързани с непрекъсна-
тата идеологическа и психологическа война срещу СССР, като елементи на подго-
товката за водене на война са постоянно налице.

55.  Отчет относно работата на направление „САЩ и НАТО“ в отдел 08 - ПГУ/ ДС 
за 1983 г. , София, 14 ноември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 31- 36
В Италия и Португалия са инспирирани статии за необходимостта от успеш-
ното приключване на Мадридската среща. Съвместно с отдел 01 са разпратени 
до делегациите на срещата материали, разобличаващи нарушенията на демокра-
тичните права и свободи в Турция с цел отклоняване на вниманието на участва-
щите от т. нар. „въпрос за правата на човека“ в социалистическите страни.

56.  Оперативно писмо № 3 до началника на отдел 03 – ПГУ (Западни страни),  
[Б. м.], 5 март 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 384, л. 186 – 187
В писмото се казва, че се търси начин за въздействие върху СССР да приеме нас-
таняването на ракетите със среден радиус на действие в Европа и се върне към 
преговорите в Женева. В приложението към писмото е поместена информация 
относно някои моменти в позицията на Великобритания по отношенията Изток – 
Запад. Посочват се данни за участието й в ученията на НАТО и забраната за вли-
зане на кораби на социалистическите страни в английски пристанища.

57.  Отчет относно работата на направление „САЩ и НАТО“ в отдел 08-ПГУ – ДС 
за 1984 година, София 26 ноември 1984 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 655, л. 28 - 34 
За проваляне на опитите на САЩ да превърнат Европа в театър на ядрена война 
и за създаване на максимални затруднения на САЩ в разполагането на нови оръ-
жия в Европа, по операция „Манеж“е изпълнено едно активно мероприятие. То се 
изразява в издаване и разпространение на книга в Западна Европа, която разобли-
чава американските планове за военни действия в Европа. Изпълнено и отчетено е 
и едно мероприятие по операция „Заклет враг“ – книга, която дава само негати-
вен портрет на президента на САЩ Рейгън.
В документа се посочва, че половината от планираните мероприятия не са осъ-
ществени. 

58.  Докладна записка от полк. Тодор Бояджиев, заместник-началник на ПГУ – ДС 
и началник на отдел 06 (Информация) до началника на ПГУ – ДС, София, 13 
декември 1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 196 – 197
С цел повишаване квалификацията на състава по въпросите за подготовка на 
противника за внезапно ракетно - ядрено нападение (ВРЯН) срещу страните от 
социалистическата общност е договорено ръководни служители от РУ – ГЩ да 
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изнесат цикъл от лекции. Планира се по темата: „Военните приготовления на 
НАТО и схващания за водене на войната и бойните действия на БСН“ лекция да 
изнесе лично началникът на РУ на ГЩ генерал-полковник Зикулов.

59.  Информация относно Движението за мир във Великобритания, [Б. м.], 1985 
година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 142, л. 128 – 136
Политиката на консервативното правителство на М. Тачър, насочена към пре-
въоръжаването на страната с новата ракетна система „Трайдънт“ и особено 
безрезервната подкрепа на решението на НАТО за разполагане на американските 
ракети „Пършинг“ и „Круз“ на английска територия предизвиква активизиране 
на Движението за мир и ядрено разоръжаване (КЯР) във Великобритания. Много 
важен момент в международната дейност и контакти на КЯР е, че тя се осъ-
ществява съвместно с организацията „Европейско ядрено разоръжаване“ – ЕЯР, 
създадена през 1980 година. Борбата на двете организации във Великобритания, в 
крайна сметка не се увенчава с конкретни резултати и американските ракети са 
разположени в страната.

60.  Перспективен план за взаимодействието между външните разузнавания на 
Министерството на вътрешните работи на НРБ и Комитета на държавна си-
гурност на СССР за периода 1986 – 1990 г. , София, 9 януари 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 40, л. 1 – 19
Отчитайки невижданата по своите мащаби надпревара във въоръжаването, ус-
корените темпове, с които САЩ и НАТО създават нови видове оръжия за масово 
поразяване и плановете им за милитаризация на Космоса, двете разузнавания си 
поставят целта да повишат ефективността на своята дейност, преди всичко в 
работата по САЩ и НАТО, а така също и Китай. Усилията на двете разузнава-
ния се насочват към придобиване и взаимно предаване в зависимост от потреб-
ностите на разузнавателна информация по главната задача – да не се пропусне 
непосредствена подготовка на противника за ракетно-ядрено нападение срещу 
страните от Варшавския договор. Планът е утвърден от Министъра на вътреш-
ните работи на НРБ и Председателя на Комитета на държавна сигурност на 
СССР. 

61.        Справка за проведените разговори със съветските другари в Москва от 13 до 
16 октомври 1986 година по линия на АМ, [Б. м.], 1986 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 673, л. 5 – 13
По време на разговорите e обърнато специално внимание на факта, че след сре-
щата в Рейкявик, първостепенен въпрос се очертава този за ИСО. Посочва се, че 
ИСО по своя характер е нападателна, а не отбранителна система и създава ус-
ловия за извеждането на ядреното оръжие в космоса. Военните разходи на САЩ 
по линия на ИСО се очаквало да достигнат 1 трилион и 500 млд. долара. Всичко 
това поставя и новите задачи на службата за АМ – да се въздейства върху анти-
военното движение, да се критикува Рейгън и администрацията му за провала на 
срещата и да се неутрализират желанията на противника да се покаже равната 
отговорност на двете свръхсили.

62.  Информация № 43 по осигуряването на американските войски за усилване 
при прехвърлянето им в Европа през Англия, [Б. м.], 20 февруари 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 8 – 9
Информацията е изпратена от заместник-началника на Генералния щаб на БНА и 
началник на Разузнавателното управление генерал Зикулов. В документа се посоч-
ва, че в плановете на военното ръководство на НАТО се предвижда в периоди на 
криза и във време на война през Великобритания да се прехвърля част от войските 
на САЩ, предназначени за усилване на групировките на Обединените въоръжени 
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сили на блока на Северноевропейския и Централноевропейския театър на военни 
действия. Изпълнението на задачите по осигуряване на прехвърлянето на войски-
те ще започва с привеждане на въоръжените сили на НАТО от мирно във военно 
положение.  

63.  Справка относно признаци за подготовка за война и ВРЯН, придобити от орга-
ните на МВР – НРБ през май 1986 година, [Б. м.], май 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 10 – 13
Като признаци за подготовка за война и ВРЯН се посочват решението на бри-
танското правителство да разреши на САЩ да използват базите си във Вели-
кобритания при евентуалното нападение срещу Либия, прехвърлянето на рота 
британски командоси от Великобритания в базата „Декилия“ на остров Кипър и 
пребазирането на една ескадрила от изтребители Ф-16 от американските воен-
новъздушни сили на неуточнено летище в Близкия изток. В справката се отбелязва 
също, че френският Генерален щаб е дал разпореждане бронетанковата техника 
във всички бойни части да бъде пребоядисана в защитен цвят.

64.  Справка за материалите по проблематиката ВРЯН, изпратени от София през 
първото полугодие на 1986 година, [Б. м.], 29 август 1986 година /на руски език/
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 70 – 71
В справката се посочва, че в Центъра (КГБ) са постъпили 23 телеграфни съобще-
ния от София с индекс „И – ВН“, в които се осветяват мероприятията на САЩ 
и другите страни от НАТО в пет области, в които е възможно да се проявят 
признаци за внезапно ракетно-ядрено нападение – политическата, военната, ико-
номическата, гражданската отбрана и дейността на специалните служби.

65.  Справка № 2118 за резултатите от разузнавателната работа по разкриване на 
признаците за внезапно  ракетно-ядрено нападение, [Б. м.], септември 1986 
година (на руски език ).
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 112 – 115
В документа са посочени някои изменения в политическата, военната и икономи-
ческата област, както и в областта на гражданската отбрана и дейността на 
специалните служби в САЩ и страните – членки на НАТО.

66.  Справка относно признаци за подготовка на противника за война и ВРЯН, 
придобити от органите на МВР – НРБ през септември 1986 година, София, 19 
септември 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 79 – 83
Забелязани са няколко признака за подготовка на противника за война. В англий-
ската база Акротири е наблюдавано увеличаване на броя на излитащите самоле-
ти. В района на селището Винрут в Айфен е било изградено противоатомно скри-
валище за нуждите на Бундесвера. Същевременно са били изградени скривалища за 
цивилното население в градовете Акерат и Вупертал.

67.  Отчет относно работата на направление „САЩ и НАТО“ през 1986 г., София, 
24 ноември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 666, л. 51 – 59
През периода направление „САЩ и НАТО“ провежда редица АМ, насочени главно 
към противодействие на милитаристичния курс на САЩ. За дискредитиране на 
Рейгън и неговата администрация, по идея на ПГУ, съвместно със съветската 
страна, е проведено АМ за разобличаване на американския президент като духовен 
наследник на Хитлер. От името на „Комитет за спасяване на европейската циви-
лизация“ в Западна Европа е разпространена брошурата „Чумата“, подготвена 
на основата на предоставен от КГБ материал.
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68.  Справка относно признаци за подготовка на противника за война и ВРЯН, 
придобити от органите на МВР – НРБ, през ноември 1986 година, София,  
ноември 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 139 – 145
В справката са отбелязани няколко признака за подготовка на противника за вне-
запно ракетно-ядрено нападение. Във военната област - САЩ са извършили успе-
шен опит с ракета „Делта“ в рамките на програмата ИСО /инициатива за стра-
тегическа отбрана/. Ракетата е извела в орбита два спътника. След отделянето 
им от ракетата – носител, двата спътника се „преследвали“ взаимно в продъл-
жение на 3 часа, след което единият от тях унищожил другия. В икономическата 
област – корпорацията „Феърчайлд спейс“ е изготвила проект за монтаж в Кос-
моса на газова станция, която да бъде използвана от Пентагона за презареждане 
на спътници с военно предназначение. 

69.  План относно работата на направление „САЩ и НАТО” в отдел 08, ПГУ- ДС 
за 1987 г. , София, 25 декември 1986 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 673 л . 14 – 24
В документа се посочва, че реализирането на американските военни програми
и особено ИСО /Инициатива за стратегическа отбрана/ е причина за нарастване 
на загрижеността на Западна Европа от ръста на заплахата от военна конфрон-
тация между Изтока и Запада. След срещата на високо равнище в Рейкявик започ-
ват да се търсят нови пътища за осигуряване на международната сигурност. Тези 
нови елементи на политическата обстановка в света определят насоките в рабо-
тата на направлението и съдържанието на планираните активни мероприятия.

70.  Отчет за работата на Информационно – оперативния щаб на ПГУ – ДС по про-
блемите на РЯН през периода 1984 – 1986 г. , София, 30 декември 1986 г.       
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 394, л. 162 – 167
След лятото на 1986 г. е отчетено рязко спадане на количеството и качеството 
на получаваната в Центъра информация. Редица резиденти и оперативни работ-
ници, дори хора в Центъра започват да се ръководят от логиката, че в епохата 
на стратегически паритет между СССР и САЩ, ракетно-ядрена война е невъз-
можна. 

71.  Информация относно космическата програма на НАТО и участието на Вели-
кобритания, [Б. м.], 4 февруари 1987 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 144, л. 17 – 18
В документа се посочва, че на 19 януари 1987 година, „Бритиш еърспейс“ и „Мар-
кони“ са получили от НАТО поръчка за построяване на два военни, комуникационни 
спътници на стойност 90 млн. английски лири. Според договора, подписан между 
Британското министерство на отбраната и НАТО, първият спътник, трябвало 
да бъде изведен в орбита през 1990 година, а вторият в средата на 90-те години.

72.  Справка относно ограничаване износът на ракети – носители на ядрени заря-
ди, [Б. м.], 27 април 1987 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 144, л. 72 – 73
В справката се посочва, че Великобритания, съвместно с шест страни – членки на 
НАТО (Канада, Франция, Западна Германия, Италия, САЩ) и Япония са взели съв-
местно решение за забрана на износа на ракети, които могат да бъдат използвани 
за носители на ядрени заряди, както и на износа на технологии за производството 
им. Без да подписват конкретен документ, тези държави са разработили само 
правила за обща държавна политика в тази област с цел ограничаване продажби-
те на ракети и оборудване за други страни.
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73.  Отчет за работата на направление „САЩ , НАТО и Западна Европа” през 1987 г., 
София, 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 673 , л. 31 – 37
Издадена е на английски език втората книга от поредицата „Кой дестабилизира 
Европа?”. В книгата се разкрива ролята на САЩ в Западна Европа от създава-
нето на НАТО до 1980 г. Под формата на информация за разговори между Шулц 
и Геншер е изготвена извънпланово дезинформация, относно съществуването на 
подробно разработен план  на НАТО за дестабилизирането на Албания, в който е 
определена важна роля на ФРГ. 
„Информацията” е направена достояние на албанските ръководители чрез опера-
тивен канал на КГБ. С цел разширяване ефекта от други АМ са проведени допъл-
нителни мероприятия. 

74.  Оценка относно информационната работа по външнополитическото разузна-
ване на резидентурата в Токио за периода 1 януари 1988 година до 31 декември 
1988 година, София, 20 януари 1988 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 216, л. 1 – 5
През периода резидентурата в Токио е работила за изясняване на няколко прио-
ритетни информационно-аналитични задачи. Задачата по ВРЯН е поставена на 
първо място, но придобитите и използвани информации по тази проблематика са 
най-малко на брой. Другите важни задачи са свързани с оценките на САЩ, Япония 
и НАТО за политическите аспекти на сигурността и за преговорите между СССР 
и САЩ по разоръжаването.

75.  Отчет относно работата на направление „САЩ, НАТО и Западна Европа“ през 
1988 г., София, 25 ноември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 678, л. 98 – 106
През периода активните мероприятия са организирани в рамките на три дълго-
тайни операции: „Заклет враг”, „Манеж” и „Хоризонт”. За засилване на антиа-
мериканските настроения в Италия е проведено документалното АМ „Инцидент”, 
което се изразява в разпространяване на изготвен от българските служби фалшив 
документ до заинтересованите лица, който да покаже, че катастрофиралият през 
1980 г. граждански италиански самолет ДС-9 е бил свален от американска ракета, 
а органите на сигурността в Италия са замесени в прикриването на истината. От-
четено е също, че голяма част от планираните АМ не са изпълнени.

76.  Информация относно данни за военна база на САЩ, разположена в гр. Гермер-
схайм – ФРГ, Шумен 25 ноември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 21 – 22
Документът съдържа данни за военна база на САЩ, разположена в гр. Гермер-
схайм, ФРГ. Едно от основните предназначения на базата е било съхранение и 
обслужване на танкове, които се използвали при учения на НАТО. В базата се 
извършвал и ремонт на стара военна техника от предприятието „Леберсервиз“ 
с числен състав 120 души, между които имало десетина български и полски еми-
гранти.

77.  Докладна записка относно проведено Международно съвещание на разузна-
вателните органи на братските социалистически страни през месец октомври 
1988 година в Берлин, София, 7 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а , а.е. 52, л. 150 – 166
Всички делегации на съвещанието са оценили високо съветско-американския до-
говор за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък радиус на действие. От 
политическа гледна точка този договор се определя като утвърждаващ принципа 
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за гарантиране еднаква сигурност за страните както от Организацията на Вар-
шавския договор, така и от НАТО.

78.  Справка относно разговорите водени в служба АМ при ПГУ – КГБ в Москва 
от 25 до 28 октомври 1988 г. по въпроси на сътрудничеството с отдел 08 ПГУ / 
ДС, София, 13 декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 685, л. 21 – 54
По време на разговорите е констатирано, че планираните съвместни АМ по глав-
ния противник са изпълнени. Неефективна е била съвместната работа по Турция, 
поради по слабите възможности на КГБ (по тяхна преценка) и поради спадането 
на общата активност. Посочвайки, че главният принцип сега е диалог, а не кон-
фронтация, в европейското направление се налага вече като правило, при подго-
товката на разобличителни АМ, в тях да се залагат и положителни аспекти. 

79.  Входяща шифрограма: Някои оценки и предвиждания на американски дипло-
мат, Женева, 14 декември 1988 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 127
В шифрограмата се казва, че еуфорията в САЩ от пускането в производство на 
новия бомбардировач Б–1 СТЕЛТ, считан за неуловим от радарите на Варшавския 
договор, преминала. По най- нови американски сведения, СССР е в състояние да 
засича по електронен път тези самолети, което ги прави безсмислени.
Информацията е оценена като правдоподобна.

80.  Информация до Москва относно организиране на допълнителни мероприятия 
по повод 40-годишнината на НАТО, София, 6 януари 1989 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 70 – 71
След проведените в края на 1988 година, разговори между ПГУ и КГБ в Москва, 
българската страна информира съветските си партньори, че възнамерява да ор-
ганизира, съобразно собствените си възможности активни мероприятия по повод 
40-годишнината на НАТО. В писмото се предлага да се обсъди възможността за 
взаимодействието при разпространяване на мероприятията. 

81.  Информация до Берлин относно организиране на допълнителни мероприятия 
по повод 40-годишнината на НАТО, София, 9 януари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 72
Българската страна информира немските си колеги, че във връзка с 40-годишни-
ната на НАТО планира да подготви някои активни мероприятия като листовки, 
обръщения, малки брошури и други, с цел да се противодейства на пропагандна-
та кампания на НАТО, която съюзът смята да разгърне в Западна Европа и по-
конкретно да се разкрият отрицателните последствия за европейските държави 
от съществуването на НАТО във всички аспекти на проблема. 

82.  Информация за предстоящо разработване на нова ракета „въздух – въздух” 
за нуждите на ВМС на САЩ от фирмата Хайг Еркрафт Къмпани, Мадрид, 15 
декември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 401, л. 31
В документа се съобщава, че американски консорциум, съставен от фирмите 
„Хайт Еркрафт Къмпани” и „Райтон Къмпани” e подписал договор на стойност 
110 милиона долара с Военноморските сили на САЩ за конструирането и произ-
водството на усъвършенствана ракета „въздух – въздух”. Главното предназна-
чение на тази ракета било прихващането на вражеските самолети на далечно 
разстояние. Очаквало се тя да влезе в производство през 1998 г.

83.  Предстоящо съкращаване на военни обекти на територията на САЩ, [Б. м.], 
1 януари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 401, л. 42
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През декември 1988 година, правителствена комисия, утвърдена от Конгреса, из-
лиза с предложение да се ликвидират 86 военни бази на територията на САЩ и 
да се направят съкращения в други 5 големи бази, така че да бъдат спестени 5, 6 
млрд. долара през следващите 20 години. Секретарят на отбраната на Съедине-
ните щати, Франк Карлучи, трябвало да приеме или отхвърли предложението, а 
Конгресът да го разгледа. 

84.  Справка относно задачите на резидентурата във Франция по изпълнение на 
плана по раздела на Божков за 1989 г. , Б. м. 20 януари 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 59 – 60
Във връзка с 40-годишнината на НАТО, като първостепенна се определя задачата 
в Центъра да се изпращат материали и отделни факти, показващи отрицател-
ните последици за Европа и нейните народи от съществуването и дейността на 
НАТО. 

85.  Информация относно проблеми със страните предоставящи право за използ-
ване на военни бази, Б. м. 2 март 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 401, л. 91 – 99
В документа се съобщава, че използването на военните бази на САЩ става все 
по-трудно, особено в т. нар. „страни предоставящи права за използване на бази“. 
Правителствата на тези страни са обезпокоени от това да не бъдат въвлечени 
в споровете между САЩ и трети държави, които нямат нищо общо с национал-
ните им интереси. Класически пример за действие извън периметъра на НАТО 
са военните доставки на САЩ за Израел, по време на войната от 1973 г. когато 
повечето страни - членки заемат неутрална позиция.
Друг проблем се явява огромния бюджетен дефицит на САЩ, който води до значи-
телно намаляване на помощта за страните, в които те имат бази. 

86.  Ориентировка – задание относно командно-щабно учение на НАТО „Уинтекс – 
Сименс-89“, София, 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 209, л. 13 – 16
В заданието се подчертава, че в хода на ученията от този тип военнополитиче-
ското ръководство на НАТО отработва въпросите по привеждане на страните 
от блока от мирно във военно положение. При подобни учения се проявявали ре-
дица действия на противника, които е вероятно да бъдат осъществени при не-
посредствена подготовка за внезапно ракетно-ядрено нападение срещу СССР и 
страните от Варшавския договор.

87.  Справка за подготвени или реализирани извън плана активни мероприятия 
през първите четири месеца на 1989 г. в направление САЩ, НАТО и Западна 
Европа, [Б. м.], 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 685, л. 89 – 90
В изпълнение на допълнително разработен план за акция „Бумеранг-40“, във връз-
ка с 40-годишнината от създаването на НАТО, са проведени няколко активни ме-
роприятия срещу тази военнополитическа организация. На отдел 15 - ПГУ (Техни-
ческо-документален) е поставена задачата да отпечата статията “ФРГ – най-
големият самолетоносач на НАТО в Европа“. Планирало се тя да бъде разпрос-
транена преди сесията на блока, в края на май 1989 година във ФРГ.

88.  Оценка на информационната работа на ОР 10787 от резидентурата в Лондон за 
периода от XI. 1983 г. до XI. 1989 г. , София, 21 март 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 213, л. 8 – 9
В документа се отбелязва, че за шестгодишния период по проблемите на ВРЯН 
от оперативния работник е получена само една информация, която е използвана. 
По линия на ВПР за същия период са изпратени 35 информации, като броят на из-
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ползваните е само 7, т.е. средно по една годишно, което е определено като крайно 
незадоволително и с нищо неоправдано обстоятелство.

89.  Информационно задание на кап. Иван Мълчанов – старши разузнавач в УНТР, 
София, 28 март 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 213, л. 14 – 15
От информационното задание става ясно, че в задграничната работа на опера-
тивния работник, задачата по разкриване на признаците за непосредствена под-
готовка на САЩ и НАТО за война и ВРЯН срещу НРБ и страните от Варшавския 
договор е поставена на второ място. На този етап приоритет е даден на дру-
га задача – разкриване плановете, намеренията и действията на Турция, САЩ и 
НАТО във връзка с възродителния процес.

90.  Справка за информационната работа на резидентурата в Токио от 1. 09. 1988 г. 
до 10. 04. 1989 г., София, 20 април 1989 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 216, л. 8 – 10
В справката се посочва, че 61, 8 % от изпратените информационни материали от 
резидентурата в Токио са използвани, десет са ценни, а три – секретни. Не доста-
тъчно са осветлявани обаче приоритетните информационно-аналитични задачи 
като: ВРЯН, плановете на САЩ и НАТО за постигане военно превъзходство над 
СССР и Организацията на Варшавския договор, възродителния процес и други.

91.  Входяща шифрограма № 6506. Информация относно позицията на САЩ за 
въоръжените сили на НАТО във ФРГ, Брюксел, 7 май 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 143 – 143 гръб
В шифрограмата се съобщава, че в град Улиуген асоциацията на американската 
армия във ФРГ е провела семинар на тема „Бъдещето на НАТО“. По време на се-
минара станало ясно, че според стратегията на пакта, във ФРГ трябвало да се 
разположат допълнителни сили, способни да задържат фронтовата линия на за-
падногерманските граници при съветско нападение. Същевременно конвенционал-
ните оръжия на НАТО трябвало да се модернизират, тъй като с въоръженията 
на този етап, пактът не можел да осигури конвенционална отбрана без риска да 
се прехвърли „ядрения праг“.

92.  Входяща шифрограма № 7320. Информация относно програма на Държавния 
департамент на САЩ за американската политика към СССР, Брюксел, 23 май 
1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 141 – 141 гръб
В шифрограмата се съобщава, че Държавния департамент на САЩ е изготвил 
концепция за политиката на администрацията на Буш към СССР. Предвид неси-
гурния изход на преустройството в СССР, САЩ трябвало да продължат да пое-
мат отговорността за осигуряване сигурността на съюзниците си от НАТО чрез 
военна и икономическа сила и лидерство в областта на технологиите. В концепци-
ята се отбелязвало, че в течение на десетилетия Съветският съюз представлявал 
„заплаха за мира на планетата“ и признаците за промяна в политиката на СССР 
трябвало да се възприемат предпазливо и резервирано по редица причини.

93.  Информационно задание на ст. лейтенант Валентин Самсаров, старши разуз-
навач в отдел 03, ПГУ – ДС, София, 6 юни 1989 година. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 224, л. 8 – 9
От заданието става ясно, че по време на задграничната си командировка опе-
ративният работник ще работи по няколко приоритетни информационно-анали-
тични задачи, които са в корелация с настъпващите промени в Европа. На първо 
място е поставена задачата, свързана с новата роля на Западен Берлин в съвре-
менната система на международните отношения, на второ място е възродител-
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ният процес и по конкретно оценка на страните – членки на НАТО за българо-тур-
ските отношения, на трето – човешкото измерение в общоевропейския процес и 
най-накрая е поставена задачата за мястото и ролята на ФРГ в НАТО.

94.  Оперативно писмо № 6 от 15. 06. 1989 година, относно ракетно-ядрено нападе-
ние, [Б. м.], 15 юни 1989 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 401, л. 151 - 152
В писмото се съобщава, че военните учения на НАТО „Уйнтекс-89“ са предизви-
кали големи недоволства от страна на ФРГ и Италия. Причина за това било ре-
шението на Върховното командване за Европа „Саксеур“ за нанасяне на три так-
тически ядрени удара по територията на ГДР от американски бомбардировачи, 
използващи бази във ФРГ. Това решение силно раздразнило политическите кръгове 
на ФРГ, които считали за недопустимо да се говори за ядрени удари и то по част 
от германския народ. ФРГ и Италия се обявяват за започване на преговори по пре-
махването на тактическите ядрени ракети от територията на Европа. Тяхната 
позиция е подкрепена и от страна на Испания.

95.  Оперативно писмо № 7 от 4 юли 1989 година относно признаци за ВРЯН срещу 
СССР и другите социалистически страни, [Б. м.], 4 юли 1989 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 156 – 157 
В писмото се посочва, че резидентурата във Вашингтон не е забелязала съществе-
ни признаци за подготовка или провеждане на внезапно ракетно-ядрено нападение 
срещу СССР и другите социалистически страни. Отбелязва се също, че новото 
предложение на САЩ и страните – членки на НАТО да се унищожи значителна 
част от бойната авиация е инспирирало сериозна загриженост в Конгреса. Пред-
ложението на президента на САЩ щяло да изисква безпрецедентното унищожа-
ване на около 750 бойни и тренировъчни самолети, разположени в Западна Европа 
и повече от 6 000 самолета на Организацията на Варшавския договор. Независи-
мо от разгорещените дискусии редица капацитети от Военновъздушните сили на 
САЩ приемали унищожаването на бойна авиация и от двете страни като реален 
необратим процес. 

96.  Оценка за информационната работа на ОР 142077 от резидентурата в Бон за 
периода 15.IX.1988 г.- 30.VI.1989 година, София, 11 юли 1989 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 212, л. 21 – 23
В документа се посочва, че три от информациите с оценка „ценна“ третират ро-
лята и мястото на Балканите в плановете на САЩ, НАТО, Япония и Европейската 
икономическа общност. Те са изпратени до членовете на Политбюро на БКП. Ин-
формацията „Отношението на НАТО към съвременните процеси в СССР и социа-
листическите страни“ е изпратена до членовете на правителството и ЦК на БКП. 
Отчетено е, че по приоритетната задача ВРЯН няма използвани информации.

97.  Оценка на информационната работа на ОР 138365 от резидентурата във Ва-
шингтон за периода 10. IX. 1988 г. – 1. VII. 1989 г., София, 14 юли 1989 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 225, л. 15 – 18
Информацията „Военна политика на САЩ – 1989 г.“, придобита от официална връз-
ка и оценена като „ценна“ е изпратена на Разузнавателното управление на МНО. 
Друга ценна информация: „План за модернизация на комплекса за производство на 
американски ядрени оръжия“ е изпратена до КГБ като част от справката за тях.
По въпросите на ВРЯН са използвани шест информации. Направен е изводът, че 
изпратените от ОР материали отговарят на залегналите в информационното 
му задание приоритетни задачи като в същото време се посочва, че е необходимо 
да се обърне особено внимание на проблемите, свързани с възродителния процес, 
еволюцията в позицията на САЩ и отношенията Турция – САЩ.
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98.  Оценка относно информационната работа на ОР 148263, резидент във Вашинг-
тон за периода 1.IX.1988 г. до 25.VII. 1989 година, София, 14 август 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 225, л. 20 – 26
По приоритетната задача ВРЯН резидентурата редовно е изпращала пасажи в 
пощите, но качеството на данните е определено като незадоволително. Използ-
вана е само една информация. Отбелязва се, че е необходимо в бъдеще с повишено 
внимание да се следят и да се придобиват разузнавателни информации по пробле-
мите, свързани с позицията на САЩ по мюсюлманския въпрос в НРБ, отношения-
та САЩ – Турция и противоречията между САЩ и съюзниците от НАТО. 

99.  Информационно задание на ст. лейтенант Иван Тодоров – старши разузнавач 
в отдел 10, ПГУ – ДС, София, 5 септември 1989 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 216, л. 32 – 33
От заданието става ясно, че една от основните задачи, с които е натоварен 
старши разузнавач Тодоров по време на задграничната си командировка е свър-
зана с разкриване на признаци за непосредствена подготовка на САЩ, НАТО и 
Япония за война и внезапно ракетно-ядрено нападение срещу НРБ и страните от 
Варшавския договор.

100.  Справка относно признаци за повишаване на военнополитическата актив-
ност на НАТО и Япония, придобити от органите на МВР – НРБ през септем-
ври 1989 година, София, септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 431, л. 41 – 43
В справката се казва, че според френски експерти прогнозата за възможно на-
маляване на американското участие в отбраната на Западна Европа щяло да 
доведе до задълбочаване на интеграционните процеси между западноевропей-
ските държави за по-тясна координация на програмите за въоръжения и сбли-
жаване на националните отбранителни концепции. По този начин щяло да се 
увеличи значението на стратегическите ядрени сили на Франция и Англия като 
всяка от тях можела да увеличи своя ядрен потенциал до 1200 ядрени заряда 
с възможности за поразяване на цели в голяма дълбочина на територията на 
Съветския съюз. 

101.  Информационно задание относно задграничната работа във Вашингтон по 
линия на ВПР на капитан Чавдар Иванов, ст. разузнавач в отдел 05, ПГУ- 
ДС, София, 9 октомври 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 225, л. 35 – 37
На капитан Стойчев са възложени няколко приоритетни задачи, които са свър-
зани с процесите на преустройство в НР България и плановете на САЩ и НАТО 
за политическо, икономическо, военно и идеологическо дестабилизиране на Ор-
ганизацията на Варшавския договор и отделните социалистически страни. На 
първо място отново е поставена задачата по придобиване на информация за не-
посредствена подготовка на САЩ и НАТО за война и ВРЯН или конвенционално 
нападение срещу България и страните – членки на Варшавския договор.

102.  Информация относно модернизирането на тактическите ядрени оръжия на 
НАТО, [ Б. м.], 1989 г. 

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 63 – 65
В документа е направен анализ на позициите на ФРГ и Франция по отношение 
предлаганата от САЩ модернизация на ядрените ракети земя – земя „Ланс“. 
Влияние върху определянето на френската позиция по този въпрос оказвала оцен-
ката, че тактическите ядрени оръжия са ефикасен инструмент за натиск в ди-
алога Изток – Запад. Освен това Франция смятала, че независимо от прогреса, 
постигнат в изграждането на европейската отбрана и съживяването на ЗЕС, За-
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падна Европа все още не била в състояние да се противопостави сама на военния 
потенциал на СССР и Организацията на Варшавския договор. Според Франция, 
западногерманското правителство в настоящия момент било заинтересовано от 
процеса на разоръжаване, което в навечерието на започващите на 6 март прего-
вори във Виена давало възможност на ФРГ да извлече политически преимущества.

103.  Входяща шифрограма № 16285. Американски оценки за перспективите на 
процеса на разоръжаването, Лондон, 20 ноември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 150 – 150 гръб
Изпратената до Трети и Шести отдел на ПГУ телеграма е по повод изказва-
не на бившия съветник на Рейгън по въпросите на разоръжаването Пол Нитце. 
На среща на членове на Международния институт за стратегически проучва-
ния той споделил следното: Американската военнополитическа стратегия от  
1947 г. за задържане на „съветската експанзия“ вече е изчерпала своето съдър-
жание. Независимо от оценката на съветското ръководство, че не съществува 
военна заплаха от Запад, ще бъде опасно за международната обстановка, ако 
сега се разтурят НАТО и Организацията на Варшавския договор. Растящата 
нестабилност в Съветския съюз пораждала несигурност за бъдещето на Гор-
бачов и било рано да се мисли за отказване от концепцията за ядрено сдържане.

104.  Справка относно данни за военнополитическата активност на страните от 
НАТО, придобити от органите на МВР – НРБ за периода 20.II. – 20.III.1990 г., 
София, 29 март 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 141 – 145
В документа се съобщава, че в Щаба за планиране при Министерството на външ-
ните работи на ФРГ считали, че обединението на двете германски държави ще 
създаде сериозни проблеми пред бъдещата система за сигурност в Европа. В 
МВнР на ФРГ разглеждали Варшавския договор като организация пред разпа-
дане вследствие от развитието на процесите в ГДР, Унгария и Чехословакия. 
Според западногермански експерти, във военно отношение Организацията на 
Варшавския договор фактически престанала да съществува и е съмнително дали 
ще просъществува и като политическа организация.

105.  Справка относно данни за военнополитическата активност на страните от 
НАТО, придобити от органите на МВР – НРБ за периода 21.III. - 20.IV.1990 г., 
София, 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 158 – 161
На 21 март 1990 година, в Главната квартира на НАТО в Брюксел, полският 
министър на външните работи Скубишевски се среща с генералния секретар 
М. Вьорнер. Той изразил становище, че Варшавският договор е загубил в значи-
телна степен влиянието си върху вътрешните работи на страните – членки и 
окачествил възможностите за политическо сътрудничество в Организацията 
на Варшавския договор като изчерпани. На въпроса, дали страните – членки на 
Варшавския договор, ще действат заедно в рамките на СССЕ и на преговорите 
по конвенционалните въоръжения, Скубишевски заявил, че щели да се проведат 
консултации, но „от консултации и дискусии вече нямало полза“.

106.  Оперативно писмо № 5 от 10 май 1990 година относно ВРЯН, [ Б. м.], 10 май 
1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 166
В писмото се казва, че на настоящия етап приоритет се предава на съкращени-
ята в Европа, които са насочени към постепенното прехвърляне на разходите за 
отбрана на континента върху европейските страни – членки на НАТО. За цел-
та бил изготвен специален доклад, който доказвал, че САЩ следва да съкратят 
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контингента си в Европа, а администрацията на Буш следвало да се откаже от 
модернизацията на нови ракети „Ланс“ и разполагането им в Европа.

107.  Оперативно писмо № 6 от 12 юни 1990 година относно ракетно-ядрено напа-
дение, [ Б. м.], 12 юни 1990 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 176 – 177
Писмото е изпратено до директора на НРС. В него се посочва, че през измина-
лия период е настъпило забавяне и дори застой в тенденцията към едностранно 
разоръжаване в някои области на отбранително-настъпателната система на 
американската армия. Десните сили в Конгреса на САЩ обвинявали администра-
цията на президента Джордж Буш, че е направила прекалено много едностранни 
отстъпки, които не са получили отговор от съветска страна. Особено място е 
било отделено на „неотстъпчивостта и твърдата позиция“ на СССР по пробле-
ма свързан с обединяването на Западна и Източна Германия.

108.  Оперативно писмо № 8 от 9 август 1990 година относно ВРЯН, [ Б. м.], 9 ав-
густ 1990 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 186 - 187
Писмото съдържа информация за въздействието на срещата на НАТО в Лондон 
върху политиката на САЩ във военната област и все по-разгорещените дебати 
в Конгреса на САЩ, свързани с изработването на военния бюджет. От друга 
страна, съгласието на СССР обединена Германия да бъде член на НАТО и изтег-
лянето на съветските войски от Източна Европа все повече ерозирала подкрепа-
та на Конгреса за военните разходи.
От съществено значение за стратегическата част на американската военна 
доктрина продължавало да бъде разработването на компонентите за СОИ.

II. Южен фланг на НАТО, Турция, Гърция и Италия

109.  Перспективен план за работата на резидентурата в Рим през първото шест-
месечие на 1961 година, 9 януари 1961 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 13 – 26
От съдържанието на документа става ясно, че задачите, които се поставят 
пред резидентурата ни в Италия са свързани с добиване на разузнавателна ин-
формация за организираната и провеждана на и от територията на Италия 
дейност от главния противник САЩ срещу България. Акцент в дейността на 
резидентурата е поставен върху работата срещу Турция и Гърция. За обекти 
на агентурно проникване са определени Южното командване на НАТО, ракетни 
бази и други военни съоръжения.

110.  План относно мероприятия за подготовка на агентурния апарат за работа в 
усложнена обстановка по линиите на отдел III, при Управление I – ДС, Со-
фия, 5 септември 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 76 – 80
С цел събирането на сведения за плановете и действията на Южното командва-
не на НАТО се предвижда да бъдат създадени агентурни групи с груповод. Пред 
всяка група се поставят конкретни задачи за изпълнение и се определя начина, по 
който агентите – груповоди да поддържат връзка с Центъра. 

111.  План за разузнавателната работа по линия на страните от Западна Европа, на 
отчет при отдел III, при Управление I – ДС, София, 1961 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 81 – 92
В плана се отбелязва, че агентурното проникване в учрежденията на Южното 
командване на НАТО е определено като първостепенна задача за резидентурата 
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в Италия. Други важни обекти на проникване са италианските правителствени 
институти по отбраната и италианското военно министерство. Посочват се 
и задачите на агентите и доверителните връзки, свързани със събиране на дан-
ни за плановете на италианското правителство и другите страни – членки на 
НАТО срещу страните от социалистическия лагер. 

112. Задачи на отдел III, при Управление I – ДС по страни, [Б. м.], март 1962 година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 123 – 125
Една от основните задачи на отдел III-ти през този период е добиване на инфор-
мация за външната политика на италианското правителство и противоречията 
му с другите страни от НАТО. Важно място в работата на резидентурата в 
Италия е провеждането на мероприятия за въздействие върху общественото 
мнение.

113.  Перспективен план за разузнавателната работа по линия на Италия през 
първото шестмесечие на 1962 година, [Б. м.], март 1962 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 126 – 136
Изхождайки от факта, че в Италия се намират седалищата на Южното команд-
ване на НАТО, на различни американски учреждения и разузнавателни централи, 
за първото шестмесечие на 1962 година се планира резидентурата в Италия и 
служителите от Центъра да работят за по-пълно използване възможностите 
на наличната агентура, в изпълнение на няколко основни задачи. Като приори-
тетна е определена работата по проникване в учрежденията и организациите 
на САЩ, както и в щабовете и базите на НАТО, намиращи се в Италия с цел 
придобиване на ценна документална информация по линия на НАТО.

114.  Отчет за информационната работа през 1965 година по линия на Италия, 22 
ноември 1965 г. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 239, л. 23 – 26
В отчета се посочва, че по първата основна задача – придобиване на информации 
по плановете и намеренията на главния враг САЩ и НАТО срещу НРБ и другите со-
циалистически страни са получени общо 21 материала, от които 10 за ЦК на БКП.
Придобити са сведения за нова неизвестна до сега база на САЩ в Далечния Из-
ток. Изяснени са някои въпроси за отношението на САЩ и Италия по създава-
нето на многостранните ядрени сили на НАТО и възникналите по този повод 
противоречия между страните – членки. Получени са конкретни информации за 
сключени тайни съглашения между САЩ и Италия за вземане мерки срещу кри-
зата в НАТО и по-специално срещу позициите на Де Гол по отношение на НАТО.

115.  Отчет за агентурно - оперативната и информационна работа по линия на Ита-
лия, за времето от 1. I. 1965 г. до 1. XII. 1965 година, София, 30 ноември 1965 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 239, л. 11 – 12
В отчета се акцентира върху факта, че през 1965 година, италианското контра-
разузнаване не е извършило нито една остра провокация срещу разузнаванията 
на социалистическите страни, не е пристъпила към арест на агенти или разоб-
личаване на разузнавачи от тези страни.
Отчита се, че оперативната обстановка в Италия е благоприятствала разуз-
навателната и в частност вербовъчната работа на българската резидентура в 
Рим. През годината основна задача на резидентурата е била агентурното про-
никване в отдела за НАТО при италианското Министерство на външните рабо-
ти и Министерството на отбраната. Задачата не е изпълнена, тъй като нито 
един от контингента за вербовка, към който са се насочили оперативните ра-
ботници от резидентурата не работи в обектите за проникване.
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116.  План за агентурно - оперативните мероприятия, които ще бъдат проведени по 
линия на Италия през 1968 година, София, 13 ноември 1967 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 241, л. 94 – 107
През 1967 година, под натиска на САЩ, италианските контраразузнавателни ор-
гани провеждат няколко шумни процеса по разкриването на „шпиони“ от социа-
листическите страни, което довежда до усложняване на оперативната обста-
новка в Италия. Предвид това, пред резидентурата и Центъра, през 1968 година 
се поставя задачата за придобиване на информация за дейността, плановете и 
намеренията на САЩ и НАТО по отношение на нашата страна от територия-
та на Италия. Придобиването на информация за ходовете на италианското пра-
вителство, целящи оказване влияние върху Гърция и Турция за укрепване южното 
крило на НАТО и политиката на Гърция и Турция по отношение на България.

117.  План-задание относно основните задачи и агентурно-оперативните меропри-
ятия за работа срещу Франция през 1968 г., София, 31 януари 1968 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 241, л. 158 – 161
Работата на резидентурата от територията на Франция срещу Турция и Гър-
ция чрез гръцкия и турски контингент и местни граждани е една от главните 
насоки в дейността на външнополитическото разузнаване. В плана са отразени 
и конкретни задачи в политическата област като разкриването на противоречи-
ята между Франция, САЩ и ГФР по редица проблеми на НАТО.

118. Справка относно резидентурата в Париж, София, 15 март 1968 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 241, л. 174 – 176
В справката са отбелязани основните задачи на резидентурата по реда на тях-
ната значимост. На първо място е поставена работата срещу САЩ и НАТО, 
на второ – срещу Гърция и Турция. Следват научно-техническото разузнаване и 
контраразузнавателните органи. Направено е предложение за преориентиране 
на задачите като работата срещу Турция и Гърция става приоритетна за рези-
дентурата в Париж.

119.  Отчетен доклад относно изпълнението на плана за агентурно-оперативната и 
информационна работа на отдел III-ти и ръководените от него резидентури за 
времето от 1.I.1969 до 15.XII. 1969 г., София, 15 декември 1969 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 235, л. 18-31
В доклада е отразена работата на агентите и ОВ /официалните връзки/ на ръко-
водство към резидентурите ни в капиталистическите страни (или към Центъра) 
по основните задачи – по Гърция и Турция и по разкриване плановете и намерени-
ята на САЩ и НАТО насочени против нашата страна и социалистическия лагер. 
Отбелязва се, че работата срещу НАТО чрез пряко подхождане към обектите 
е в значителна степен затруднена от действията на контраразузнавателните 
органи на противника.

120.  Справка относно някои моменти от международното положение и политиката 
на САЩ,  НАТО и Китай в района на Балканите, София, 19 май 1973 година
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 38, оп.1, а.е. 1, л. 1 - 18
В документа се прави извода, че на този етап опасността от пряк военен кон-
фликт между САЩ и СССР в известна степен е намаляла. В същото време обаче 
САЩ и ръководството на НАТО се противопоставят на прекратяване на над-
преварата във въоръжението и продължават да укрепват и увеличават военна-
та мощ на пакта.
По отношение на Източното Средиземноморие и Балканите, те провеждат ре-
дица мероприятия за политическото, икономическото и военно укрепване на Тур-
ция и Гърция и за създаване в тях на стабилни правителства. Изградените в Тур-
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ция с помощта на САЩ и НАТО военни бази, стратегически пътища, 50 големи 
военни и граждански летища и други военни обекти далеч надхвърлят нуждите 
на турските въоръжени сили.
Най-големите турски пристанища отново са отворени за посещения на VI-ти 
американски флот.

121.  Отчет за работата на Европейско направление при отдел VIII – ПГУ – ДС за 
1976 година, София, 7 декември 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 199, л. 10-16 
По операция „Заря“ с цел засилване и разширяване на антиамериканските на-
строения в Турция, във вестник „Йени Ортам” и във вестник „Политика” са пуб-
ликувани серия от материали, в които се разобличава намесата на САЩ и НАТО 
във вътрешните работи на страната.

122.  Справка относно проведените активни мероприятия от Европейско направ-
ление при отдел VIII – ПГУ за периода 1. V. 1976 г. – 15. VIII. 1977 година, 
София, 18 август 1977 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 200, л. 1 – 5
Проведените активни мероприятия са част от дългосрочни, многоетапни опера-
ции на ПГУ за разобличаване намесата на САЩ и НАТО във вътрешните работи 
на Турция. В Белгия в списание „Дипломация” е публикувана голяма статия пос-
ветена на СССЕ в Хелзинки.

123. Насоки за работата по САЩ в областта на АМ, София, 27 ноември 1978 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3 а.е. 201, л. 52 – 53
На този етап, основните насоки в работата по САЩ са свързани с противо-
действие и разобличаване на политиката на САЩ в района на Балканите и раз-
стройване на Южното крило на НАТО. Акцент е поставен върху разобличаване 
опитите на САЩ да решат кипърския въпрос в интерес на НАТО.

124.  Оценка за работата на ОР „Пашов” от резидентурата в Рим по линия на отдел 
08 за периода декември 1973 г. – октомври 1978 година, София, януари 1979 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3 а.е. 202, л. 1-4
През посочения период оперативният работник е изпращал в Центъра матери-
али, свързани с изострянето на отношенията между американските войници и 
местното население на остров Сардиния. Реализирани са няколко мероприятия 
по дългосрочната операция „Хоризонт”. Във вестник „Куодитиано дей лавора-
тори” са публикувани статии, изобличаващи политиката на НАТО и САЩ в под-
крепа на неутронната бомба. В броя от 10 февруари 1978 година е публикувана 
статията „Турция – база на САЩ за контролиране на Балканите”.

125.  Справка относно проведените съвместни активни мероприятия с разузна-
вателните органи на ГДР за времето от 1.1. 1979 година до 29. 2. 1980 година, 
София, 29 февруари 1980 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 226, л. 4 – 7
В справката се казва, че на немското разузнаване може да бъде изказана благо-
дарност за изготвянето на необходимите „документи“ по АМ „Дракон“ и „Еро-
зия“ и съответните реализации извършени по техни канали.
Изхождайки от обстоятелството, че САЩ и НАТО се стремят да „използват 
предстоящата смърт на Тито“ за дестабилизация на обстановката на Балка-
ните и стремежа им да върнат Гърция във военната организация на НАТО, се 
планира провеждането на мероприятия против проимпериалистическата и про-
маоистка политика на югославските ръководители и действията на главния про-
тивник по отношение на тази страна.
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126.  Справка № 518 относно дългосрочната операция „Диана“, насочена към сти-
мулиране на антивоенното движение в Гърция, [ Б. м.], 25 март 1980 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 226, л. 144 – 148
В справката е направен анализ на агентурните възможности на българското 
външнополитическо разузнаване по отношение на подготовката и реализира-
нето на дългосрочната операция „Диана“. Дадени са насоки за провеждане на 
акции за разобличаване плановете на САЩ и НАТО за включване на страната 
към военния механизъм на пакта въз основа на „плана Хейк“, „плана Роджерс“ и 
бъдещи техни разновидности.

127.  Справка относно проведените разговори на началника на отдел 08 Д. Станков 
с началника на служба „А“ при ПГУ – КГБ генерал-майор Владимир Иванов 
и началника на европейско направление при същата служба подполковник 
Александър Белозеров, София, 3 ноември 1980 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 226, л. 161 – 176
Съобразявайки се с преценката на съветските разузнавателни служби по отно-
шение на проамериканската политика на турското правителство, българското 
външнополитическо разузнаване определя основните направления в своята ра-
бота – да се оказва съдействие за това Турция да провежда самостоятелна, 
независима от САЩ политика и да се създават предпоставки за засилване на 
тенденциите за излизане на Турция от военната организация на НАТО. Една от 
конкретните задачи е да се използват европейски и други международни органи-
зации за разобличаване на реакционните тенденции в управлението на военните- 
дошли на власт на 12 септември 1980 година.

128.  Справка относно сътрудничеството с немските другари по линия на САЩ и 
НАТО, [ Б. м.], 22 април 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 648, л. 18 – 19
В справката се уточняват задачите на двете разузнавания, свързани с реализи-
рането на акция „Фланг“, АМ „Раздор“ , акция „Хоризонт“ и други. По акция 
„Фланг“ – на основата на информация предоставена от ПГУ, немската страна 
поема ангажимента да изготви документ на американска служба в НАТО, спо-
ред който САЩ са оказали помощ на турците и са възпрепятствали гърците в 
намеренията им да поставят кипърския въпрос на Мадридската среща. По АМ 
„Раздор“ от българските разузнавателни служби е предоставена информация 
до немското разузнаване с цел изготвяне на „документ“ на ФРГ, който лансиран 
в Испания щял да предизвика недоволство в испанските управляващи среди от 
негативните за Испания оценки, направени в документа. 

129.  Писмо от заместник – командващият по разузнаването към Гранични войски 
полковник Лазаров до началника на ПГУ - ДС, София, 29 юни 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 4- 9
В писмото се посочват възможностите на разузнавателните органи на Гранич-
ни войски да разкриват признаците за подготовка на Гърция и Турция за внезапно 
нападение и агресия срещу България. Съобщава се, че с помощта на изградения 
агентурен апарат в пограничната и гранична зона на наша територия могат да 
се разкриват различни признаци – мероприятия, характеризиращи подготовката 
на противника за внезапно нападение срещу България и страните от Варшавския 
договор.

130.  Организационно обезпечаване на изпълнението на задачите по РЯН (ракет-
но-ядрено нападение), София, 31 август 1983 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 143 – 144
След като задачата по РЯН е представена, отдел 02 на ПГУ изпраща подробни 
указания на резидентурите в Атина и Никозия за нейното изпълнение. Част от 
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агентурата, имаща възможност за легендирано посещение на обектите на про-
тивника, където се съхранява  ракетно-ядрено оръжие, периодично се команди-
рова в тези райони, с оглед констатиране на евентуално настъпили признаци на 
изменение. С оглед активизиране на антиядрените движения в Гърция, от стра-
на на резидентурите и Центъра са проведени мероприятия за тяхното стимули-
ране и обработка на общественото мнение в изгодна за българските разузнава-
телните служби насока.

131.  Оперативно писмо № 10 от 12. 10. 1983 г. относно признаци за разкриване под-
готовката за ракетно-ядрено нападение, Никозия, 12 октомври 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 9
В писмото се казва, че през отчетния период резидентурата в Никозия не е по-
лучила данни за наличие на признаци за подготовка на ракетно-ядрено нападение 
срещу социалистическите страни от територията на Кипър. Посочва се инфор-
мация за гражданското летище и пристанището в гр. Ларнака, които активно 
продължават да се използват като междинна база за транспортиране на оръ-
жие и боеприпаси до Ливан,както и други факти, които доказват важното мяс-
то, което е отредено на Кипър в стратегията на НАТО.

132.  Оперативно писмо № 11 от 16 октомври 1983 година, Атина, 16 октомври 1983 
година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 12
В документа се посочва, че през изминалия период резидентурата в Атина не е 
установила непосредствени признаци за подготовка на РЯН срещу България и со-
циалистическите страни от територията на Гърция. Съобщава се, че провалът 
на натовското учение във връзка със случая с о-в Лимнос е директно свързан с 
въпроса за контрола над ЕГЕЯ и активизирането на щаба в Лариса.

133.  Сигнална записка относно обявяване на повишена бойна готовност в щаба на 
Южното крило на НАТО, София, 1 ноември 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 29 
Според данни получени от първоизточник в щаба на южното крило на НАТО в 
Неапол, от началото на октомври 1983 година, целият военизиран състав на де-
легациите към щаба бил приведен в бойна готовност. 

134.  Справка относно изпратена грама на резидентурите в Рим, Анкара и Атина, 
София, 2 ноември 1983 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 30
На резидентурите в Рим, Анкара и Атина e наредено да проверят отново получе-
ния в Центъра сигнал за поставяне щаба на южното крило на НАТО в състояние 
на повишена бойна готовност и да установят причините за това.

135.  Оперативно писмо № 11 относно ракетно-ядрено нападение, [Б. м.], 5 ноем-
ври 1983 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 39
В писмото се съобщава, че в резидентурата са проведени допълнителни органи-
зационни мероприятия по плана за РЯН (ракетно-ядрено нападение). Извърше-
ните визуални наблюдения на включени в плана обекти не са показали промени и 
наличие на признаци за РЯН.

136.  Информация относно въведена бойна готовност в американските бази в Гър-
ция, [ Б. м.], 1983 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 40
В документа се съобщава, че на 12 ноември 1983 година, във всички американски 
бази на гръцка територия, внезапно е била въведена бойна готовност. Според 
някои източници, това се извършвало по заповед на общото командване на аме-
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риканските бази на европейска територия със седалище във ФРГ, а според други 
е свързано с подготвяно нахлуване в Ливан.

137. Общ план на НАТО за отбраната на Европа, София, 1 декември 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 138
Според достоверни данни, през юли 1982 година, в щаба на НАТО в Европа е бил 
разработен план за отбраната на Европа, който се основавал на постановка-
та „за изнесена напред отбрана и възстановяване целостта и сигурността на 
пакта“. Според стратегията на НАТО, отбраната в южната част на Евро-
па щяла да започне от районите пред Турските проливи. Акцентирането в пла-
на върху необходимостта да се отстояват турските проливи произтичало от 
убеждението, че ако те паднели, Варшавския договор нямало да може да бъде 
спрян нито в Егейско, нито в Средиземно море.

138.  План относно провеждане на мероприятия от 06 управление ДС за разкрива-
не на признаците за подготовка на САЩ и НАТО за  ракетно-ядрено нападе-
ние срещу НРБ и страните от социалистическата общност, София, 4 декем-
ври 1983 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 199 – 209
В плана се предвижда, чрез агентите на Шесто управление да бъде придобивана 
информация за косвени признаци относно подготовката на противника за ракет-
но-ядрен удар. Като косвен признак се посочва безпричинно прекратяване на до-
говорни отношения и изтегляне на западни състави и изпълнители, пребиваващи 
в НРБ, както и експулсиране на наши състави от държавите – членки на НАТО. 
Предвижда се да бъдат вербувани агенти на възлови места в БТА, Българското 
радио, журналисти – международници, учени, лекари и спортни дейци, които да 
бъдат обучени за разкриване признаците за ядрен удар от противника.

139.  Писмо от заместник – министъра на вътрешните работи и началник на Второ 
Главно управление – ДС Г. Аначков до началника на Първо главно управле-
ние – ДС, София, 5 декември 1983 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 172 – 174
В писмото се съобщава, че във връзка с усъвършенстването на системата за 
своевременно разкриване признаци за военна подготовка и внезапно въоръжено 
нападение срещу НРБ е разработено подробно указание и списък на признаците, 
по които управлението следва да събира информация. Със санкция на министъра, 
указанието е изпратено на СГУ и окръжните управления на МВР. 
Съобщава се също, че в последно време особено силно напрежение и подготовка 
за бойни действия е установено в армиите на Гърция и Турция във връзка с обя-
вяването на „Севернокипърската турска република“, но управлението не раз-
полага с данни за евентуално използване на тази повишена бойна готовност за 
агресия против НР България.

140.  Информация № 357 относно доловените през октомври и ноември признаци, 
за подготовка на страните – членки на НАТО, за война, София, 8 декември 
1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 94 – 97
През октомври и ноември 1983 година, военните аташета от посолствата на 
страните – членки на НАТО, акредитирани у нас, са продължили опитите си за 
установяване на местоположението на различни родове войски, военна техника 
и важни стратегически обекти на територията на България. Въпросът за раз-
полагането на съветски ракети на територията на ГДР и ЧССР и евентуално 
в България е бил постоянна тема на разговори по време на различните срещи на 
военните аташета и дипломатите от страните – членки на НАТО.
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141.  Информация № 2 относно военни обекти в Западна Европа, София, 9 януари 
1984 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 143 - 144
В документа се посочва, че в базата Сигонела, на остров Сицилия са били раз-
товарени първите ракети „Круз“, пристигнали в средата на ноември в Италия. 
Съобщава се също, че при посещение на българска търговска делегация в Северна 
Италия, полицията отказала да даде разрешение за пътуване на нашите граж-
дани с хеликоптер над планинската верига Доломити в Южната част на Алпи-
те, тъй като там се намирал военен обект със специално предназначение, разпо-
ложен близо до селището Фолгария.

142.  Справка относно работата по линия на активните мероприятия срещу Юго-
източното крило на НАТО от територията на Турция, Гърция и трети страни, 
София, 17 април 1984 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 655, л. 16 – 17
Основната насока в работата на българското разузнаване по линия на активни-
те мероприятия срещу Югоизточното крило на НАТО е отслабване влиянието на 
САЩ и разбиване на единството между страните – членки. Провежданите АМ 
са групирани в 11 дългосрочни операции. От началото на 1982 година до начало-
то на 1984 година са проведени общо, самостоятелно или в сътрудничество със 
съветското, немското и унгарското разузнаване 66 активни мероприятия. Цел-
та на тези мероприятия е била да се въздейства върху задълбочаването на про-
тиворечията между Гърция и Турция, разстройване на отношенията на САЩ с 
Турция и с Гърция и засилване противоречията между другите натовски страни. 

143.  Информация № 127 относно провеждане на мероприятия от гръцкото ко-
мандване, София, 11 юли 1986 година. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 44
В документа са поместени данни за мероприятия по повишаване на бойната го-
товност на войските, провеждани от гръцкото военно командване, в Северна 
Гърция. Установено е, че някои поделения от гр. Ксанти са провели мобилизация 
на запасни, но за целта и причините за това не се давало гласност.

144.  Информация № 214. Засилване на американското военно присъствие в Ита-
лия, София, 25 юли 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 56 – 57
Информацията е относно решение на военно – политическото ръководство на 
Италия да предостави на САЩ база на остров Сицилия за осигуряване на част 
от войските, които се прехвърлят за усилване на групировката на Обединените 
въоръжени сили на НАТО в Европа в кризисни ситуации и във време на война. Спо-
ред получените данни разположението на политическите сили в Италия обаче 
било такова, че не се очаквало парламента да одобри подобно решение. Поради 
тази причина правителството на Италия предложило на САЩ разширяването 
на военното им присъствие да се извърши под формата на усилване на охраната 
на техните и на НАТО бази на острова и континенталната част на Италия.

145.  Оперативно писмо № 5 относно подготвяно активно мероприятие срещу Тур-
ция, София, 12 март 1987 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 673, л. 38 - 39
Писмото е изпратено от Центъра до резидентурите в Анкара и Истанбул. В него 
се посочва, че е необходимо да бъде събрана информация – статии, коментари и 
други публикации за евентуалното участие на Турция в аферата „Ирангейт“. 
Целта е тази информация да бъде използвана за развитие на тезата, че участие-
то на Турция в аферата и компенсирано от страна на САЩ за тайно нарушаване 
на договореното съотношение между военните доставки за Турция и Гърция.
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146.  Входяща шифрограма № 5747 относно турската позиция по военните мане-
ври „Уинтекс – Симекс-87“, Анкара, 3 април 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 8, 8 гръб
По данни на източник от НАТО на 26 март 1987 година, е бил раздаден за об-
съждане докладът на редакционната група към щаба на Южното крило на 
НАТО в Неапол относно военните маневри „Уинтекс Симекс-87“. Във връзка 
със сценария за военните маневри се отбелязва, че през миналата година в него 
е била залегнала постановката за „Северен съсед“ 

147.  Входяща шифрограма от резидентурата в Анкара до отдел 01 – ПГУ, Анкара, 
24 юни 1987 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 3
Съобщава се за предстоящо учение на турските Военновъздушни сили в Егейско 
море. Посочени са координати на учението, височина на полетите и други данни 
придобити от българската резидентура в Анкара.

148.  Входяща шифрограма № 932 относно закупени от САЩ самолети, предназна-
чени за военни бази в Турция, Анкара, 21 януари 1988 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 135
По данни от достоверен източник, закупени от САЩ самолети Ф – 16 
щели да бъдат дислоцирани в Ескишехир или Балъкесир. Част от общия брой са-
молети щяла да бъде предоставена на базите в източните райони на страната.

149.  Предложение относно предстоящата среща в Москва, между представители 
на отделите за АМ на ПГУ и КГБ през октомври 1988 година, София, 28 ав-
густ 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 678, л. 107 – 109
В документа се съобщава, че на предстоящата среща участие ще вземат за-
местник – началникът на ПГУ – ДС, полковник Димо Станков и подполковник 
Станислав Станчев, отговарящ по направление САЩ и НАТО. Предлагат се кон-
кретни въпроси, които да бъдат обсъдени по време на разговорите в Москва.

150.  План на съвместните и съгласувани активни мероприятия на разузнава-
нията при МВР и Министерството на сигурността на ГДР за 1989 и 1990 г.,  
[Б. м.], 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 685, л. 10 – 20
В плана се посочват ангажиментите на двете външнополитически разузнавания 
във връзка с подготвяните акции срещу САЩ и НАТО. Въз основа на предоставе-
ни от немското разузнаване материали относно евентуалния изкуствен произ-
ход на СПИН, както и за осъществяваните от САЩ опити с биологично оръжие 
като се злоупотребява с генната технология, българската страна да се включи 
с разпространяването на мероприятия, особено в близост до американските во-
енни бази в Гърция, Турция и ислямските държави. 

151.  Оценка относно информационната работа на ОР 110387 – резидент в резиден-
турата в Рим за периода от 01. 01. 1984 г. до 30.12.1988 г., София, 9 март 1989 
година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 214, л. 10 – 16
В оценката се посочва, че усилията на резидентурата в Рим са били насочени 
главно по решаването на задачи по проблемите на Балканите. Подробно са раз-
гледани военните проблеми на Италия, САЩ и НАТО, както и Инициативата 
за стратегическа отбрана. По приоритетната задача ВРЯН резидентурата е 
информирала във всяка поща и допълнително е изпращала информации, от които 
29 са използвани.
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152.  Справка относно турско-западногерманското военно сътрудничество, [ Б. м.], 
26 март 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 125 – 128
В справката се казва, че от финансовата 1964 година, Федерална република Гер-
мания започва да отпуска периодична военна помощ на Турция и Гърция, а от 
1978 г. и на Португалия. Основна цел на тази помощ е укрепване на въоръжените 
сили на тези страни с оглед изпълнение на поставените им задачи в рамките на 
възприетата тогава отбранителна стратегия на НАТО.

153.  Информация относно модернизиране на ПВО /противовъздушната отбрана/ в 
Италия, [Б. м.], 30 март 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 114 – 116
Според получените данни, модернизирането на отбранителната радарна мрежа 
е било придружено с обновяване на Националната гражданска радарна мрежа, 
която в усложнена обстановка преминавала на военно подчинение. Предвиждало 
се увеличаване на броя на радарните установки по Адриатическото крайбрежие 
и онези райони на страната, които съвпадат с посоките на евентуално въздуш-
но нападение по схемата на отбраната на НАТО.

154.  Информация относно модернизиране на отбраната в Италия, [ Б. м.], 1 април 
1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 117 - 118
Консорциум, съставен от няколко италиански фирми е предложил на Министер-
ството на националната отбрана на Италия нова електронна система за нави-
гация чрез спътници. В информацията са посочени данни за новата система и 
нейното предназначение.

155.  Справка относно работата на „Бисер“ за периода от 20. 08. До 22. 09. 1989 го-
дина, [ Б. м.], 1989 год.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 5, а. е. 641, л. 24
Работата на поста „Бисер“ е била насочена към цялостно изучаване на направ-
лението планината Парнис. Установено е , че през един от военните канали и 
тропосферната линия на 745 мхц преминават открити телеграми по линия на 
НАТО на гръцки, турски и английски език.

156.  Писмо от министъра на вътрешните работи на НР България до председателя 
на КГБ А. Крючков, [ Б. м.], 25 април 1989 година (на руски език).
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 5, а. е. 644, л. 1 – 3
В писмото, министърът на Вътрешните работи на НРБ отправя молба до пред-
седателя на КГБ да бъде предоставена радио - разузнавателна апаратура на 
българската страна за оборудване на радио - разузнавателен пост в сградата на 
Генералното консулство на НРБ в Истанбул, Турция.

157.  Входяща шифрограма № 7531 относно предстоящото посещението на  
Джордж Буш в Италия, Рим, 26 май 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 743, л. 142, 142 гръб
По време на посещението си в Италия Буш и Бейкър щели да се стремят да 
убедят италианските си партньори, че твърдите позиции в полза на модернизи-
рането на ракетите ще принудят СССР да отиде на нови съкращения на собст-
вения си ядрен потенциал. Италия считала, че тази позиция не е реалистична и 
СССР и Организацията на Варшавския договор няма да се съгласят на значител-
но едностранно разоръжаване, без да получат необходимите договорни гаран-
ции за реципрочност от страна на САЩ и НАТО.
Позицията на италианското правителство по перспективите за развитие на 
Атлантическия съюз е, че настоящият етап налагал или политическо преструк-
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туриране на НАТО на основата на отношенията между САЩ и Европа или съ-
щият е осъден на продължителни разногласия.

158.  Входяща шифрограма № 7711 относно визитата на Джордж Буш в Италия, 
Рим, 29 май 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 144, 144 гръб, 145
Основна цел на посещението на американския президент е била да се покаже 
значението, което САЩ отдава на Италия като съюзник в НАТО. Буш бил готов 
на отстъпки към европейските съюзници, но само ако бъде гарантирана спло-
теността и солидарността в рамките на НАТО. Отчитайки нарасналия поли-
тически престиж на Горбачов сред политическите партии от Западна Европа, 
американският президент бил решен да направи редица нови предложения в об-
ластта на отношенията Изток – Запад и да отнеме инициативата на СССР в 
предложенията за запазване на мира в света.

159.  Информация относно военно - икономическата политика на Турция и проек-
ти на военната индустрия, [ Б. м.], 5 юли 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 162 – 163
В документа се посочва, че независимо от големия военен бюджет на Турция 
и военните помощи, които страната получава в рамките на НАТО, турската 
военна промишленост среща сериозни затруднения при осигуряване на високо 
технологично равнище на военното производство и при въоръжаване на тур-
ската армия, втора по големина в НАТО. Механизмът за вземане на решения в 
областта на военната индустрия на Турция действал посредством създаването 
на два органа – Върховен координационен съвет за военната индустрия и помощ-
ната администрация за развитието на военната индустрия.

160.  Справка № 1572 относно комплексно учение на Обединените въоръжени 
сили на НАТО „Дисплей Детерминейшън – 89“, [Б. м.], 28 юли 1989 година / 
на руски език /
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 21 – 22
Въпреки одобрения план и подписания договор, турското военно командване било 
несъгласно със сценария на учението, който допускал в първите дни на „реал-
на война“ дълбоко придвижване на войските на СССР и неговите съюзници в 
Източна Тракия, близо до зоната на проливите. При обсъждане на турските 
искания, от своя страна американските военни представители се опасявали, че 
изменението на сценария на учението може да доведе също до негативни поли-
тически последствия.

161.  Справка за военнополитическата активност на САЩ и НАТО, придобити от 
органите на МВР – НРБ през периода 20 юли – 20 август 1989 година, София, 
1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 13 – 17
На предстоящият трети кръг от преговорите във Виена за съкращаване на 
обикновените въоръжения и ВС и мерките за доверие и сигурност в Европа се оч-
аквало НАТО да представи вариант на позицията на САЩ, предвиждаща включ-
ване на ВВС в подлежащите на съкращения въоръжени сили.

162.  Информация относно въоръжаване на турската армия с ново оръжие, София, 
24 ноември 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 72 - 73
В отговор на посещението на турска военна делегация във ФРГ, през ноември 
западногермански военни специалисти са посетили Турция, като целта е била 
подписването на договори за доставка на танкове немско производство, снаб-
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дени с лазерни установки и най- модерна техника. Договорът е бил подписан при 
особено благоприятни финансови условия, включително и кредитиране от страна 
на Федерална република Германия. 

163.  Входяща шифрограма № 17924 относно призива на американския архиманд-
рит Пол Иши за „Солидарност с България“, Женева, 21 декември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 157
В шифрограмата се съобщава, че американския архимандрит Пол Иши, заедно със 
свои привърженици подготвя стотици писма до видни обществени, политически 
и църковни дейци в САЩ и света с призив за „солидарност с България, заплашена 
от военна интервенция от страна на Турция, която може да доведе до втори Ки-
пър на Балканите“. Съобщението е определено като ценно и навременно. Предла-
га се да бъде използвано за информиране на ръководството на страната.

164.  Информация относно военната промишленост на Италия, [ Б. м.], 13 януари 
1990 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 107 – 109
Според данни на Института за проучвания в областта на отбраната, Италия 
разполагала с над 500 големи, средни и малки военни предприятия с повече от 
8000 служители. На върха на пирамидата на ВПК се намирали 6 основни групи-
ровки. От месец април 1989 г. била създадена министерска комисия за проучване 
въпроса за реконверсията на военните предприятия.

165.  Информация относно военни бази в Турция, на които е разположено ядрено 
оръжие, [ Б. м.], 16 март 1990 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 133 – 134
По данни на добре осведомени източници от СМИ на територията на Турция 
имало 11 военни бази, на които е разположено ядрено оръжие. След като прави-
телството на САЩ взело решение да бъдат закрити складовете с ядрено оръ-
жие в „Ерхач“ и „Ескишехир“, до този момент не било ясно кога ще се затворят 
тези обекти и дали разположеното там оръжие ще бъде изнесено от Турция. Оч-
аквало се скоро да започнат преговори между Турция и САЩ по време, на които 
да бъдат разгледани тези въпроси.

166.  Информация относно съвместните учения на Южното крило на НАТО „Дра-
гон Хамър“ [ Б. м.], 13 май 1990 година. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 162 – 163
В документа се съобщава, че в провеждащото се военно учение на остров Сар-
диния участие са взели въоръжени сили на Англия, Италия, Португалия, САЩ 
и Турция. Франция и Испания, които в този момент не членуват в НАТО също 
участват в учението. По принцип в бъдеще НАТО щяла да провежда намаляване 
на въоръженията, но съществували признаци, че други страни – извън пакта, 
имали стремеж към увеличаване на собствените си въоръжения, включително и 
с ядрени средства. 

167.  Писмо от началника на II отдел – СЗСВ – МВР до директора на Националната 
разузнавателна служба, София, 14 февруари 1991 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 522, л. 137 – 138
В приложението към писмото се посочва, че според достоверен източник от жур-
налистическите среди, позовавайки се на печата в Люксембург, Европейската 
общност е провела съвещание, на което е взето решение да се отпусне на Репу-
блика Турция кредит в размер на 236 млн. долара, във връзка с понесените загуби 
около кризата в залива. Допълва се още, че Република Турция е получила досега от 
европейските и арабски страни и от Япония кредити на обща стойност 900 ми-
лиона долара, а от Саудитска Арабия – петрол за 1,6 милиарда долара.
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168.  Оценка за информационната работа на разузнавателен източник 0120 на 
ръководство на резидентурата в Анкара за периода от ноември 1987 г. до 31 
март 1991 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 522, л. 155 – 157
От получените от източник 0120 информации, използвани за уведомяване на съот- 
ветните инстанции са материалите по състоянието на турско-американското 
сътрудничество във военната област, на турската армия и специалните служби. 
Отчита се, че източникът е бил един от най-активните през предишни периоди, 
като 65,4 % от придобитата от него информация през 1989 година, е използвана. 
От края на 1990 година е отбелязан значителен спад в информационната дей-
ност на източника както в количествено, така и в качествено отношение.

III. Останалите страни – членки на НАТО и Канада

169.  План за работата на резидентурата във Брюксел за времето от 1 януари 1968 
до 31 декември 1968 година по линия на политическото разузнаване, София, 
15 ноември 1967 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 241, л. 25 – 30
В документа се казва, че по линия на Белгия не са провеждани досега активни 
мероприятия, а от 1962 година до края на 1967 година там не е имало нито един 
оперативен работник. Белгия е активен член на НАТО и участник в много запад-
ноевропейски организации, намиращи се под контрола на американците. Една от 
основните оперативни задачи на българската резидентура в Брюксел е изучаване 
на обстановката около седалищата и състава на „Общия пазар“ и Евроатом с 
цел вербовка на агентура и придобиване на икономическа и научно – техническа 
информация, както и за насочването й по линия на НАТО. 

170.  План-задание относно основните задачи и агентурно-оперативни мероприя-
тия за работата срещу Белгия за 1968 година, София, 31 януари 1968 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 241, л. 22 – 24
В плана са посочени основните политически задачи на резидентурата, обектите 
на проникване и агентурно-оперативните мероприятия. Акцент в работата на 
резидентурата е поставен върху придобиването на информации за съдържание-
то на конкретни споразумения на НАТО и разкриване на политиката на Белгия 
към СССР, НР България и страните от Балканския полуостров.

171.  План относно провеждане на мероприятия по военните аташета на Югосла-
вия, Чехословакия и Румъния с цел ограничаване възможностите им да ин-
формират военните аташета на капиталистическите страни, София, 7 декем-
ври 1968 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп.3, а. е. 205, л. 46 – 51
Получени са данни, че военните аташета на Югославия, Чехословакия и Румъ-
ния поддържат тесни връзки с американския, английския, италианския, турския, 
гръцкия и други западни военни аташета, на които предават военна информа-
ция, свързана с отбранителната способност на социалистическите страни. Във 
връзка с това, ръководството на III управление, КДС се задължава да информира 
ръководството на Министерството на народната отбрана за поведението на 
военните аташета на Югославия, Чехословакия и Румъния и предложи мерки за 
ограничаване на техните възможности да събират военна информация.

172.  Перспективен план за работата на отдел III – ПГУ за периода 1972 – 1975 го-
дина, София, 15 март 1972 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 235, л. 143 – 151
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В началото на документа е направен анализ на политическата и оперативна об-
становка в западноевропейските капиталистически страни. Посочва се, че въ-
преки стремежа, а понякога и отделни прояви на самостоятелност, те са здраво 
обвързани и се придържат към политиката, провеждана от САЩ и НАТО. Към 
тази политика в общи линии се придържат и неутралните Австрия и Швейцария. 
Във връзка с агентурно-оперативните мероприятия, резидентурите в Австрия 
и Швейцария се задължават да издирят и оборудват по три скривалища – за 
укриване на радиостанции, шифрови пособия, оръжие и парични средства, необ-
ходими за работа в усложнена или военновременна обстановка.

173.  План относно агентурно-оперативната и информационна работа на отдел III 
и ръководените от него резидентури през 1973 година, София, 14 декември 
1972 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 236, л. 1 – 22
В плана са посочени конкретните задачи на всяка от резидентурите, включи-
телно и тези намиращи се на територията на неутралните страни – Австрия, 
Белгия, Швейцария и Япония. 

174.  План относно агентурно-оперативната и информационна работа на отдел 
III и ръководените от него резидентури през 1974 година, София, 8 декември 
1973 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 236, л. 39 – 58
В плана се посочва, че е необходимо оперативните работници да използват офи-
циалните си прикрития и други възможности за установяване на контакти със 
служителите от посолствата на Скандинавските страни – членки на НАТО, 
които се явяват подходящ контингент по линия на НАТО.

175.  Информация относно военни взаимоотношения между САЩ и Холандия и 
състояние на холандските ВМС, София, 20 март 1975 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 139, л. 66 – 67
В документа се казва, че правителството на Холандия и ръководството на НАТО 
се стремят да използват общите разисквания около подмяната на остарелите 
бойни самолети в холандската армия за осъществяването на широка военна про-
грама. 

176.  Отчет за разузнавателната работа по линия на Външнополитическото разуз-
наване през 1975 година, София, 17 януари 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 236, л. 89 – 103
В документа се казва, че през отчетния период Външнополитическото разузна-
ване е работило по разкриване плановете на „китайската управляваща клика и 
албанските разколници“, насочени към разбиване единството на страните от 
социалистическата общност и създаване на антисъветски блок на Балканите. 
Въз основа на получената от резидентурите и разузнавателните служби на дру-
гите страни членки на Варшавския договор данни е внесена по-голяма яснота 
по структурата на органите на НАТО и натовските служби при националните 
институции в съответните страни. 

177.  Информация относно работата по линия на САЩ и НАТО, София, 21 февру-
ари 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е.243, л. 68 – 81
Работата по САЩ и НАТО да се възлага на най - добрите и опитни работници в 
резидентурите, като се премине към по смело използване на агент – наводчици, 
агент – вербовчици и вербовка под чужд флаг.
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178.  Комплексен план за взаимодействие между органите на външното разузнава-
не на МВР на НРБ и на КГБ при МС на СССР по организиране на агентурно-
оперативни мероприятия в работата против НАТО през периода 1976 – 1978 
година, София, 10 декември 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 199, л. 7 – 8
В плана са включени мероприятия, които имат за цел да се попречи на опити-
те на ръководството на НАТО да приеме решение за включването на Испания 
в блока като пълноправен член или на базата на други условия. Да се пречи на 
установяването на контакти на НАТО с ЮАР, както и с Израел (в порядъка на 
компенсация за отслабване на Южния фланг на НАТО).

179.  План относно работата по линия на Европейското направление през 1977 
година, София, 27 октомври 1976 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 199, л. 1 – 6
Организирането и провеждането на активни мероприятия по определени дъл-
госрочни операции е основната насока в работата по линия на Европейското 
направление. Планира се провеждането на комплекс от мероприятия за оказване 
помощ на демократичните сили в Португалия, разобличаване на двуличната по-
литика на социалистическата партия и дискредитиране намесата на НАТО във 
вътрешния живот на страната.

180.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ и НАТО за война и 
признаците за подготовка на  ракетно-ядрено нападение, [ Б. м.], [ Б. д.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 94 – 98
В документа се посочва, че с появяването и усъвършенстването на ракетно-ядре-
ните оръжия, принципът на „внезапност“ е залегнал дълбоко във военните док-
трини на САЩ и другите главни страни на НАТО. В тази връзка не се изключвала 
възможността в периода на непосредствена подготовка за война САЩ да поис-
кат от прозападно ориентирани правителства на развиващите се страни улес-
нения за американските ВВС и ВМС или дори сключване на военни или военнопо-
литически съюзи. Доколкото някои страни от третия свят се явявали източници 
на стратегически суровини за американската промишленост, възможно било в 
тези страни да се появят някои икономически признаци за подготовка на война.

181.  Справка относно активни мероприятия, проведени от Европейско направле-
ние на отдел 08 – ПГУ за периода от 1.1.1981 г. до 30.5.1981 г. София, 27 май 
1981 г. [ Б. м.], 26 февруари 1982 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 644, л. 40 – 42
За разширяване ефекта от съветското активно мероприятие „Океан“, проведе-
но в Гърция, чрез агент на българското разузнаване е публикуван материал във 
вестник „Джамахирия мейл“, който се печата в Либия и се разпространява в 
Близкия изток. За разширяване на ефекта на постоянно действащата операция 
„Манеж“, на отдел 09 – ПГУ са предадени материали от проведени мероприя-
тия за публикации срещу НАТО в арабските страни.

182.  Информация за реакциите в НАТО по условията на Испания за влизането й в 
Алианса, съгласно плана за сътрудничество през 1982 г. , [ Б. м.], 26 февруари 
1982 година. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 648, л. 20 – 22
В материала се посочва, че някои постановки от приетия в парламента на Испа-
ния документ, с който се упълномощава правителството да започне преговори за 
присъединяването на страната към НАТО са предизвикали отрицателни реакции 
сред страните – членки. Постоянните им представители в Брюксел приели за 
целесъобразно, в подходящ момент, да съобщят на Испания мнението на пакта, 
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че нейното правителство не бива да поставя едностранно подобни условия за 
влизането й в НАТО, тъй като те могат да поставят в трудно положение стра-
ните от Бенелюкс, ФРГ и Англия.

183.  Справка относно организация на работата на резидентурата по линия на от-
дел 09 за разкриване подготовката на СОА и НАТО за война и признаците за 
РЯН, София, 31 август 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 141 – 142
Според получените от резидентурите данни на територията на по - голяма част 
от арабските страни, в които ПГУ – ДС разполага с резидентури, няма амери-
канско и натовско военно присъствие. Посочва се, че специално внимание, трябва 
да отделят резидентурите в Египет, Мароко и Тунис, тъй като отношенията 
на разузнаваните страни със САЩ и НАТО създават обстановка, позволяваща 
разкриване на подготовката за  ракетно-ядрено нападение по редица конкретни 
и преки признаци.

184.  Справка относно проведените мероприятия от резидентурите на отдел XVII 
във връзка с подготовката на САЩ и НАТО за война и признаците за подго-
товка на  ракетно-ядрено нападение, София, 31 август 1983 година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 146
Във връзка с поставената задача от ръководството на ПГУ – ДС да се следи 
отблизо работата по подготовката на САЩ и НАТО за война и на  ракетно-яд-
рено нападение до този момент е отговорила само резидентурата в Тирана. Тя е 
изготвила списък на всички служители от дипломатическите представителства 
на страните – членки на НАТО, които са взети под наблюдение. Констатацията 
е, че не са открити признаци, които да показват подготовката за война или  ра-
кетно-ядрено нападение.

185.  Информация относно мерки за повишаване ролята на силите от запаса в 
страните от  НАТО, София, 13 септември 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 5 – 6
Информацията е изготвена въз основа на данни, получени от външнополитиче-
ското разузнаване на Чехословакия. Съобщава се, че в някои европейски страни 
от НАТО се вземали мерки за повишаване заинтересоваността на населението 
към военната служба. В Белгия била въведена 40-часова работна седмица за сер-
жантския и доброволния състав и парична компенсация за срока на отпуск. Ана-
логични били предприетите мерки в Дания и Холандия.

186.  Сигнална записка относно спиране на американски амфибийни части от 
участие в съвместни испанско-американски маневри, София, 2 ноември 1983 
година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 31
Според съобщение на АФП от Мадрид, дванадесетте амфибийни части на аме-
риканската морска пехота и четвърти десантен батальон били оставени в ре-
зерв на американското командване за евентуални действия в неуточнен район.

187.  Справка относно изпратена грама до резидентурите във Вашингтон, Ню 
Йорк, Мадрид и Лисабон, София, 2 ноември 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 32
С изпратената грама на резидентурите е наредено да проверят защо американ-
ските амфибийни части, определени да участват в съвместните испанско - аме-
рикански маневри „Крайсекс – 83“ не са пристигнали на мястото на маневрите, 
къде се намират в момента и какви са плановете на американското правител-
ство за използването им.
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188.  Справка за резултатите от разузнавателната работа по разкриване на при-
знаци за внезапно  ракетно-ядрено нападение, [Б. м.], юни 1986 година. (на 
руски език)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 19 – 22
В справката се посочват някои изменения в политическата и военна обстановка в 
Швеция, Португалия, района на Северно море, Холандия, Канада и други страни. 
Тези изменения, разкрити от КГБ, се определят като признаци за подготовка на 
противника за внезапно ракетно-ядрено нападение. 

189.  Входяща шифрограма № 18137. Информация за третия кръг от разговорите 
между Испания и САЩ относно американските бази, Мадрид, 4 декември 
1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 77, 77 гръб
Информацията се отнася до намаляването на американското военно присъствие 
в Испания, което трябвало да се съпътства с увеличаване на испанските разходи 
в рамките на НАТО. Налагало се мнението, че САЩ понякога допускали грешни 
политически стъпки, но добре пресмятали военно-стратегическите си интереси.
В оценката на информацията се посочва, че американската тактика да се прего-
варя от позиция на силата, засягала достойнството на Мадрид.

190.  Входяща шифрограма № 6263. Коментари относно испанско- американските 
преговори за базите, Мадрид, 10 април 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 93, 93 гръб
Данните са взети от испански журналистически среди, според които се счита-
ло, че американската страна била особено раздразнена от хода на преговорите 
с Испания за военните бази. САЩ се ръководили от създадения от самите тях 
принцип, че са „защитници“ на Западна Европа и обвинявали Испания, че с иска-
нето си за намаляване на базите тя затруднявала“ спасителната“ роля на САЩ.

191.  Входяща шифрограма № 18853. Информация относно перспектива за реша-
ване на въпроса за американските бази в Испания, Мадрид, 17 ноември 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 78
В шифрограмата се посочва, че испанското правителство е взело категорично 
решение американските бази в Торехон и Сарагоса да бъдат закрити. Възможно 
било Торехон да се превърне в спомагателен комплекс във военен вариант на цен-
тралното мадридско летище, а това в Сарагоса да бъде „отстъпено“ за ползва-
не от НАТО.

192.  Информация за действията на Италия, Франция и Испания по отбраната на 
Западното Средиземноморие, Мадрид, 15 ноември 1988 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 13 – 14
През март 1988 година, Франция предлага на Италия и Испания да създадат 
съвместна мрежа за наблюдение на Западното Средиземноморие посредством 
използване на самолетите „Ауакс – Е – 3 А Сентри“. След провалянето на проек-
та на трите страни, Испания нямала никакви възможности да закупи самосто-
ятелно тези самолети. Поради това, тя имала намерение да се включи към оста-
налите единадесет западноевропейски страни, които участвали в системата на 
НАТО – „Ерборн Иарли Уарнинг Форс“ , за да използва услугите на самолетите 
„Ауакс“ срещу не големи разходи. 

193. Справка относно военните разходи на Канада, [ Б. м.], 23 ноември 1988 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 40 – 41
В справката се посочва, че канадското правителство е утвърдило поръчки и по-
купки за въоръжените си сили за около 20 милиарда канадски долара. Предвиж-
дало се подмяна на остарелите танкове „Леопард-I“, повечето от които са на 
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въоръжение в канадски части в Западна Европа. Новите танкове щели да бъдат 
поръчани от английски, френски, американски или западногермански фирми.

194.  Справка относно задачите на резидентурата в Мадрид по изпълнение на пла-
на по раздела на Божков /08 отдел/ за 1989 г. , [Б. м.], 13 януари 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 685, л. 55 – 56
Посочват се конкретните задачи, които резидентурата в Мадрид се задължава 
да изпълни през 1989 година. На първо място е поставена задачата да се издаде 
брошура за опасността от натрупаните въоръжения в света и необходимостта 
от преговори за тяхното съкращаване.

195.  Справка относно задачите на резидентурата в Лисабон по изпълнение на пла-
на по раздела на Божков /08 отдел/ за 1989 година, [Б. м.], 13 януари 1989 го-
дина
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 685, л. 57
Във връзка с 40-годишнината от създаването на НАТО се планира подготовка-
та и публикуването на материали с цел да се покажат някои отрицателни по-
следствия за Европа и европейските народи от действията на НАТО. Най-общо 
темата можела да бъде формулирана така: „НАТО – арена на сблъскване на 
интересите на Испания и Португалия, от една страна и интересите на САЩ – 
от друга“.

196.  Информация относно заглушаване на ефира по време на Командно- щабно 
учение на НАТО „Уинтекс – Симекс – 89“, София, 14 март 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 124
Според налични данни, на 6 март 1989 година в Белгия е констатирано пълно заг-
лушаване на ефира по всички ленти и честоти на късовълновия обхват. Предпо-
лагало се, че заглушаването е предприето във връзка с Командно-щабното учение 
на НАТО „Уинтекс – Симекс-89“.

197.  Информация за намеренията на САЩ за продажби на модерни американски 
военни системи на страните от Персийския залив, [Б. м.], 28 март 1989 година 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 120 - 122
Според данни от източници близки до египетското външно министерство, нова-
та американска администрация се стремяла да осъществи доставки на свои мо-
дерни военни системи за Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Пакистан. Счита 
се, че американския стремеж към завладяване на оръжейния пазар в Близкия Из-
ток е резултат от намеренията на САЩ да се настанят трайно в района и да 
предотвратят съветското навлизане с нови бойни средства на арабския пазар.

198. Оперативно писмо № 4 относно ВРЯН, [ Б. м.], 11 април 1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 123
В писмото се съобщава, че публикуваните официални данни за военния бюджет 
на Швейцария и за разходите й за въоръжаване, в т. ч. ракетно, до 1995 година, 
красноречиво говорят за подготовка на страната за случай на ядрен конфликт.

199.  Справка относно информационната работа на ОР 145368 по линия на външ-
нополитическото разузнаване от резидентурата в Канада за периода 15.VII. 
1988 г. до 30. VIII. 1989 година, София, 1 септември 1989 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 411, л. 64
В справката се казва, че през периода оперативният работник не е придобил цен-
ни, секретни или чрез разузнавателни източници данни. По линия на външнопо-
литическото разузнаване са използвани само две негови информации: „Канадска 
програма за въоръжаване с подводници“ и „Военните разходи на Канада“.
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200.  Входяща шифрограма № 16894 относно обединяване на ФРГ и ГДР, Люк-
сембург, 30 ноември 1989 година.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 152
В шифрограмата се казва, че американски дипломат от посолството на САЩ 
в Люксембург е изразил мнение, че Люксембург възнамерява да се обяви против 
евентуалното обединение на ГФР и ГДР поради исторически опит и съобра-
жения. Подобно е било мнението на САЩ, поради опасност от разпадане на 
военните блокове на НАТО и Организацията на Варшавския договор, което 
щяло да доведе до възникване на дисбаланс в международните отношения.

201.  Справка относно признаци за повишаване на военнополитическата актив-
ност на НАТО, доловени от МВР – НРБ през февруари 1990 година, София, 
февруари 1990 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е.431, л. 125 - 126
Повишаването на военнополитическата активност на НАТО се свързва със 
започналите преговори между Норвегия и Великобритания за подписване на 
споразумение за дислоциране на британски изтребители – бомбардировачи във 
военновъздушната база „Бардьофос“, в Северна Норвегия. Споразумението 
представлява съставна част на съществуващите в НАТО договорености за 
изграждане на инфраструктури, способни да приемат военни подкрепления в 
случай на криза.
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840

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



841

142ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





842

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



843

143ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





844

144
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





845





846

145
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





847





848

146
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





849





850

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО147
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





851

148ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО

 



852

149
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





853





854

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



855

150ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





856



857



858



859



860



861



862



863



864



865



866

151
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





867





868



869



870



871



872

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



873

152ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





874



875



876

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



877

153ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





878



879



880

154
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





881





882

155
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





883

156ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





884



885



886

157
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





887





888

158
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





889





890

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



891

159ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





892

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



893

160ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





894

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



895

161ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





896



897



898



899



900

162
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





901





902

163
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





903

164ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО

 



904



905



906

165
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





907





908

166
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





909





910

167
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





911





912

168
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





913





914

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



915

169ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





916



917



918



919



920

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





921

170ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





922



923



924

171
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





925





926



927



928



929



930

172
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





931





932



933



934



935



936



937



938

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



939

173ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





940



941



942



943



944



945



946



947



948



949



950



951



952



953



954



955



956



957



958



959



960

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



961

174ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





962



963



964



965



966



967



968



969



970



971



972



973



974



975



976



977



978



979



980

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



981

175ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





982

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



983

176ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





984



985



986



987



988



989



990



991



992



993



994



995



996



997



998

177
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





999





1000



1001



1002



1003



1004



1005



1006



1007



1008



1009



1010



1011



1012

178
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1013





1014

179
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1015





1016



1017



1018



1019



1020

180
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1021





1022



1023



1024

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1025

181ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1026



1027



1028

182
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1029





1030

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1031

183ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1032

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1033

184ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1034

185
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1035





1036

186
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1037

187ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО

 



1038

188
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1039





1040



1041



1042

189
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1043





1044

190
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1045





1046

191
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1047

192ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО

 



1048

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1049

193ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1050

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1051

194ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1052

ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО



1053

195ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1054

196
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1055

197ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1056



1057



1058

198
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1059

199ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1060

200
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО
ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1061

201ПГУ – ДС  

И ВАРШАВСКИЯТ ПАКТ  

СРЕЩУ НАТО





1062



1063

СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ ОПЕРАцИИ 
И АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ

ОПЕРАЦИЯ „БУДА“ – издаване на книга, на английски език в Западна Европа, която 
представлява критична студия към американската програма за звездни войни (с 
участието на разузнавателните служби на Чехословакия).

АМ „БУДА – 88” – изготвяне на документ, който да се доведе до знанието на подходя-
щи политически среди в Западна Европа за резултатите от „изследването” на един 
от мозъчните центрове върху причините, довели до американската идея за ИСО 
(инициатива за стратегическа отбрана).

ОПЕРАЦИЯ „ВИСЛА“ – разобличаване политиката на САЩ и другите страни – член-
ки на НАТО за вмешателството им във вътрешните работи на Полша. Проведени 
са АМ „ВИСЛА – 2“ в Италия, „ВИСЛА – 5“ в Белгия и „ВИСЛА – 10“ в Гърция.

ОПЕРАЦИЯ „ДИАНА“ – стимулиране на антивоенното движение в Гърция, лик-
видиране на чуждите военни бази и срещу разполагането на запасите от ядрено 
оръжие на територията на Гърция.

АМ – за разобличаване на американския президент като духовен наследник на Хит-
лер - 1986 г. От името на „Комитет за спасяване на европейската цивилизация“, в 
Западна Европа е разпространена брошурата „Чумата“. В Гърция излиза от печат 
книгата „Пентагонът на смъртта“, която се явява убедителен документ за дестаби-
лизиращото американско присъствие на Балканите.

АМ „ДИАНА – Е“ – в подкрепа на идеята за безядрени зони в Европа и на Балканския 
полуостров. 

ОПЕРАЦИЯ „ЗАКЛЕТ ВРАГ“ – за разобличаване на американската администрация 
и нейния външнополитически курс.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 1“ – съвместно със съветското разузнаване. Цели дискредити-
рането на Збигнев Бжежински като главен стратег и идеолог на антикомунизма и 
външната политика на САЩ. В качеството си на съветник по въпросите на сигур-
ността при Белия дом, стои зад повечето враждебни инициативи на американското 
правителство като кампанията за   правата на човека в социалистическите страни. 
Използват се данни разобличаващи го като изпълнител на задачи на ЦРУ в Чехо-
словакия, по време на събитията през 1968 година, както и в България във връзка с 
американски агент.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 2“ – издадена е книгата „ Еврошима“, подготвена на основата на 
разработен от съветското разузнаване материал, която има силно разобличителен 
характер в насоките на операцията.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 2“  – издадена и разпространена на Запад брошура „Еврошима“, 
разобличаваща милитаристичния курс на САЩ и опасността за Европа.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 3“ – издадена и разпространена в Западна Европа книгата: „Те 
също воюват, нали“? на английски език в тираж 10 000 екземпляра. В основата на 
текста лежи подготвен от КГБ материал, разкриващ неравноправното положение 
на западноевропейските страни в отношенията им със САЩ.
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АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 4“ – издаване на книга, чрез агент “Фройд“, в която е даден нега-
тивен портрет на Рейгън и посочена опасността за западноевропейците от неговия 
политически курс. Книгата е разпространена в Западна Европа и САЩ.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 5 Б“ – издаване и разпространение в Западна Европа на книга 
втора от поредица с условното наименование „Кой дестабилизира Европа“. Целта 
е да се покаже, в рамките на поредица от три книги дестабилизиращата роля на 
САЩ в Западна Европа.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 6“ – разобличаващо американския президент Рейгън и неговото 
обкръжение мероприятие като носители и вдъхновители на неофашистки тенден-
ции в американската политика.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 9“ – издадена книга на английски език „ Четиридесетият“, пред-
ставляваща негативен портрет на президента Рейгън.

АМ „ЗАКЛЕТ ВРАГ – 10“ – издаване на книга на английски език под заглавие „Тайните 
на явните войни на Америка“. Мероприятието е насочено към разобличаване на 
секретните операции на ЦРУ и Белия дом като инструмент за постигане на полити-
чески цели в различни райони на света.

АМ „ИНТЕГРАЛ“  – даване гласност на подготвен от ПГУ – КГБ „документ“ на НАТО, 
разобличаващ доктрината на САЩ за водене на ограничена ядрена война в Евро-
па. Мероприятието е реализирано на два етапа с широк отклик в Гърция, Турция, 
Белгия, ФРГ, САЩ. Изказана е благодарност от КГБ за успешната реализация и 
получения ефект.

ОПЕРАЦИЯ „МАНЕЖ“ – за създаване на максимални затруднения на САЩ в раз-
полагането на нови системи американски оръжия в Европа и проваляне опитите 
им да превърнат нейната територия в театър на военни действия с използването на 
ядрени оръжия. Срещу пренасянето на надпреварата във въоръжаването в космоса, 
чрез реализацията на американската Инициатива за стратегическа отбрана.

АМ „МАНЕЖ“ – документално мероприятие – издадена в Италия брошура „НАТО – 
фасада и същност“, разобличаваща Северноатлантическия пакт.

АМ „МАНЕЖ – 87“ – издаване на брошура в Гърция, в която от гръцки позиции да 
се подкрепи инициативата на СССР за забраната на ядрените опити, да се разкрие 
несъстоятелността на американския обструкционизъм по обявения от СССР мора-
ториум и да се покаже опасността за Гърция и Балканския полуостров от реализи-
рането на американската програма ИСО.

АМ „МАНЕЖ – ЮГ“ – против участието на Гърция в НАТО и американското присъст-
вие в страната. Разобличаване на гръцката зависимост от САЩ и НАТО, произти-
чаща от членството й в Алианса. Издадена е книгата: „НАТО, бази и ПАСОК“, с 
ярка антиамериканска насоченост. Публикувани в чуждестранния печат са матери-
алите: „Ракети в Комизо“, „Философия на арбитър“, „Ще престане ли Рейгън да ни 
изненадва?“ и „За намаляване на международното напрежение“.

АМ „МИРАЖ“ – насочено срещу възпрепятстване дислоцирането на ракетно-ядрени 
установки в Италия. Подготвена е за публикация статия озаглавена: „Интересите 
на САЩ и НАТО наши интереси ли са ?“

АМ „МИРАЖ – 3“ – издаване на книга в Гърция и Великобритания, разобличаваща 
подривната дейност на ЦРУ срещу лидери и партии от Социалистическия интер-
национал.
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АМ „МИРАЖ – 4“ – издаване и разпространяване в Западна Европа на книга, разобли-
чаваща американските планове за военни действия в Европа.

ОПЕРАЦИЯ „МАРС“ – мероприятия насочени против влизането на Испания в НАТО.

ОПЕРАЦИЯ „НАШЕСТВЕНИЦИ“ – за разобличаване на експанзионистичната по-
литика на САЩ в Арабския свят.

АМ „НЕРОН“ – разобличаващо негативната роля и влияние на политици като Карлу-
чи и Бжежински върху отношенията на САЩ със СССР и други страни, в т. ч. и 
тези от Западна Европа.

АМ „НАТРАПНИЦИ“ – чрез използване на Асоциацията за борба срещу чуждите  
военни бази в Сардиния, да се обърне особено внимание на създаване на силни 
антиамерикански настроения на острова.

ОПЕРАЦИЯ „СОЛИДАРНОСТ ПБ“ – целта на операцията е да се противодейства 
срещу опитите на Запада да се намесят в полските събития. С материали на Центъ-
ра в Турция е издадена брошура (на турски език), която анализира от демократични 
позиции събитията в Полша. Текстът на брошурата „Действителността в Полша“е 
издадена в тираж 5000 броя.

ОПЕРАЦИЯ „ТАТУЛ“ – целта на операцията е разобличаване подривната дейност 
на ЦРУ. 

АМ „ТАТУЛ 2“ и АМ „ТАТУЛ – 3“ – публикации в българския печат на чужди матери-
али, разобличаващи ЦРУ и агресивната външна политика на САЩ.

АМ „ТАТУЛ – 4“ – използвана е статията „Хората на ЦРУ“ на испанското списание 
„Камбио – 16“. На агент на отдел Девети (Арабски страни) е поставена задачата да 
организира публикуването й в италианско или либийско издание.

ОПЕРАЦИЯ „ ХОРИЗОНТ“ –  целта е да се дискредитират усилията на САЩ и 
НАТО за създаване на затруднения в процеса на разведряване, да се активизира 
общественото мнение в западноевропейските страни срещу неутронната бомба и 
крилатите ракети. Против решението на президента Рейгън за производство на не-
утронно оръжие, в подкрепа на политиката на разведряване.

АМ „ЕКСПРЕС – 87“ – мероприятие в подкрепа на изложения на срещата в Рейкявик 
пакет от предложения на СССР, целящи обуздаването в надпреварата във въоръжа-
ването и премахване на опасността от ядрен конфликт.

АМ „МИСТРАЛ“ – целта е на базата на постъпващите информации по Виенската сре-
ща да се съдейства за нейното успешно завършване.

АМ „ХОРИЗОНТ – 81“ – със съдействието на отдел 15 (Техническо – документацио-
нен) е подготвен позив – обръщение към западноевропейската общественост про-
тив производството на неутронно оръжие.

АМ „ХОРИЗОНТ“ – 81 В“ – издадена брошура в Италия „ Лъжата за съветската воен-
на заплаха“, подготвена с използването на тезисни разработки от КГБ. Издадена и 
разпространена в Италия брошура: “ Кой заплашва мира“, в която се показва запла-
хата за света от милитаристичния курс на САЩ.

АМ „ХОРИЗОНТ – 81 Г“ – състои се в публикуване в периодичния печат на Италия на 
статия под заглавие „ Едно чудовище между нас“, против намеренията на америка-
нците да разположат неутронно оръжие в Европа.
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АМ „ХОРИЗОНТ М“ – против опитите на САЩ да провали Мадридската среща. Под-
готвена е статията „ Мадридската среща – голямата въпросителна пред САЩ“, коя-
то е публикувана в италианския печат.

АМ „ХОРИЗОНТ 83“ – за успешно приключване на Мадридската среща. На делегати-
те са разпратени материали, разобличаващи нарушенията на демократичните пра-
ва и свободи в Турция, с цел отклоняване на вниманието на участващите от т. нар.“ 
Въпрос за правата на човека“ в социалистическите страни.

АМ „ХОРИЗОНТ – 86“ – в подкрепа на успешно завършване на съветско – американ-
ските преговори в Женева по космическите и ядрени въоръжения. Мероприятието 
има комплексен характер, провежда се от 1985 година, по уточнени с КГБ направ-
ления и по тематика, свързана с плановете на САЩ за осъществяване на т. нар. 
Инициатива за стратегическа отбрана.

ОПЕРАЦИЯ „ЧЕРНИЯТ ЯСТРЕБ“ – целта е да се оказва противодействие на уси-
лията на Щраус, ръководител на ХСС в Бавария и на реакционните християндемок-
ратически сили в Западна Европа, насочени към обединяването им за борба срещу 
поддръжниците на мира в тази част на континента.

Отделни мероприятия:

АМ „ЕРОЗИЯ“ – насочено срещу десните сили и организации в Турция. Целта е да 
се създават отрицателни настроения във ФРГ срещу турската организация „ Сивите 
вълци“, която представлява подразделение на фашистката партия на Апалсан Тюр-
кеш.

АМ „ЕТНА“ – мероприятието дава гласност на документ на НАТО, в който ясно е по-
казано, че социалистическите страни не подкрепят и поддържат тероризма в света.
Целта е да се предизвикат подозрения между отделните страни – членки на НАТО 
по отношение на държавата, от която е изтекла информацията.

АМ „МАРС 83“ – съвместно мероприятие със съветското и немско разузнаване – из-
дадена е в превод на български език книгата „ Генерали за мир“.

АМ „ОКЕАН“ – целта на мероприятието е разширяване на ефекта от съветско АМ 
проведено в Гърция. Чрез агент „ Фройд“ на отдел Девети (Арабски страни), в ли-
бийския вестник „ Джамахирия мейл“  е публикуван обширен материал. Вестникът 
е либийски официоз , разпространява се в целия Близък изток.

АМ „ФЛАНГ – 81“ – съвместно документално мероприятие с немската страна, насо-
чено срещу американския стремеж за разширяване сферата на действие на НАТО.

АМ „ФЛАНГ – 82“ – съвместно с немското разузнаване, документално мероприятие 
насочено против опитите на САЩ да укрепи Южното крило на НАТО. Целта е раз-
стройване на гръцко – американските и гръцко – турските отношения.

АМ „ПАНДЕМ“ – комплекс от мероприятия, имащи за цел да разпространят версията, 
че първоизточник на опасното заболяване СПИН, са секретни опити на Пентагона 
с биологично оръжие. Инспирирани са статии по тази тема в Мексико, Испания, 
Италия и Гърция.
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01  отдел – Турция         – Киров

02  отдел  – Гърция и Кипър       – Костов 

03  отдел – Западни страни        – Дринов

04  отдел – Контраразузнавателен      – Соколов

05  отдел – Линия „Н“ (нелегални )      – Богданов

06  отдел – Информация    – Харитонов

07  отдел – Научно–техническо разузнаване – Зидаров

08  отдел – Активни мероприятия       – Божков

09   отдел – Арабски страни      – Хрелков

10  отдел – Работа по секретния щат      – Русев

11  отдел  – Работа по капиталистическите 
          граждани на територията на НРБ – Грозев

12   отдел – Радио – свръзка      – Милков

14   отдел – Културно–историческо разузнаване – Данов

15   отдел – Технико–документационен  – Иванов

17   отдел – линия „А“ – Китай и Албания  – Добрев

СПИСЪК НА ПСЕВДОНИМИТЕ  
НА НАчАлНИцИТЕ НА ОТДЕлИ 

КЪМ  ПГУ – ДС 
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СПИСЪК НА ПО-чЕСТО 
СРЕЩАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

АМ – активно мероприятие
БНД – Национална разузнавателна служба на ФРГ
БНК – Български национален комитет
БНФ – Български национален фронт 
Бундесвер – Въоръжените сили на ФРГ
ГЩ – Генерален щаб  
ВГУ – Второ главно управление на ДС
ВПК – военно-промишлен комплекс
ВРЯН – внезапно ракетно-ядрено нападение
ВС  – Въоръжени сили
ДВ  – Доверителна връзка
ЗЕС – Западноевропейски съюз 
ИСП – Испанска социалистическа партия
КВП – Комитет за военно планиране (НАТО )
КМО – Комитет на министрите на отбраната (на Варшавския пакт )
КНЩ – Комитет на началник-щабовете
КП – Команден пункт
КРО – Контраразузнавателни органи
МИТ – Национална разузнавателна организация на Турция
НТР – Научно-техническо разузнаване
ОВ – оперативна връзка
ОВС – Обединени въоръжени сили
ОМП – оръжия за масово поразяване
ОР  – оперативни работници
ПДЯ – постоянно действаща явка
РО  – разузнавателни органи
РП  – разузнавач под прикритие
РУ  – Разузнавателно управление
РУМНО – Разузнавателно управление на МНО
РЯН – ракетно-ядрено нападение
СААР – Главно военно командване на НАТО за Европа
САВАК – Министерство на държавната сигурност на Иран
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САК – Стратегическо авиационно командване
СБР – Сили за бързо реагиране
СВД – страните от Варшавския договор
СВСВ –  преговори за съкращаване на въоръжените сили  

и въоръженията
СЕНТКОМ –  Обединено централно командване на въоръжените сили  

на САЩ
СДЕСЕ – Разузнавателни служби на Франция
СЕНТО – Организация на централния договор (Багдадски пакт)
СИЗМИ –  разузнавателна служба на Министерството на отбраната  

на Италия
СОУД –  Система за обединен отчет на данните за противника  

на специалните служби във Варшавския договор
С. С. – секретен сътрудник
УНТР – Управление научно-техническо разузнаване
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