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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 активни 
мероприятия за обезпечаване благоприятното протичане на срещите на страните – 
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 американците 
през август 1945 година (бомбардировките над японските градове Хирошима и Нага-
саки) става основа на разгорялата се по-късно надпревара във въоръжаването между 
бившите съюзници СССР и САЩ. Сталин е сериозно разтревожен от наличието на 
подобно оръжие у „идеологическия враг“ и ускорява съветската програма за про-

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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изводство на ядрено оръжие.1 На 29 август 1949 година Съветският съюз провежда 
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 сигурността 
в епохата на разпалващата се Студена война води до създаване на военни съюзи. На 4 
април 1949 година десет европейски държави (Белгия, Люксембург, Холандия, Фран-
ция, Великобритания, Италия, Дания, Норвегия, Португалия и Исландия) подписват 
със САЩ и Канада договор за военно-политически отбранителен 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 аргумента, че участието му 
в НАТО само ще отслаби позициите на пакта. В отговор на 14 май 1955 година  СССР, 
Албания, България, Чехословакия, Източна Германия, Унгария, Полша и Румъния 
подписват Варшавския договор, с което фактически завършва процеса на военно-по-
литическото 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 организа-
ционни единици  на Първо главно управление – отдел Трети (Западни страни).

От задачите по политическото разузнаване на първо място стои НАТО, политика-
та на САЩ в Европа, френската външна политика и поведението на Франция в Али-
анса. 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 разширеното 
електронно издание). Поради липсата на агентурен апарат в българската резиденту-
ра  във Великобритания през този период работата на отдела е неефективна 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 Канада 
подписват Заключителния акт на Съвещанието в Хелзинки, който представлява съ-
ществено постижение в процеса на намаляване на напрежението между двата блока. 
В него са уредени редица ключови споразумения, включително и във военно-полити-
ческата 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. Съвещанието 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 изпълняват 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 подривната 
си дейност срещу страните от Варшавския пакт. В САЩ е създадена комисия с учас-
тието на представители на правителството, която контролира дейността на държави-
те, 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 възможностите 
на резидентурите в Западна Европа, Турция, Гърция или трети страни. В основата на 
много от проведените мероприятия стоят напълно фалшиви документи, изработвани 
от КГБ и разпространявани от българското външнополитическо разузнаване (вж. До-
кумент № 38 от разширеното електронно издание).

През 1979 година страните – членки на НАТО, приемат безпрецедентна по своите 
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-



9

ции в ръководните органи на пакта, намиращи се на територията на западноевропей-
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 бинарно 
оръжие в Англия, който чрез възможностите на Първо главно управление – ДС, тряб-
ва да бъде публикуван в Западна Европа. Коментарът към този „документ“ лансира 
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 програма 
„Инициатива за стратегическа отбрана“. С обявяването на ИСО (отбранителен щит в 
космическото пространство, който използва лазерна техника, за да унищожи съвет-
ските ракети, преди да стигнат до американските обекти) ядрената заплаха от страна 
на САЩ взема ново измерение. Задачите, свързани с внезапно ракетно-ядрено напа-
дение, възлагани от КГБ на резидентурите в страните от НАТО, през този период са 
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смайващи.3 Резидентурата на КГБ в Лондон, както и всички резидентури в западноев-
ропейските 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 подготовката 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 съсредото-
чен целият информационен поток. Всички поделения на Държавна сигурност са били 
задължени да координират своята работа по проблемите на РЯН. Получаваните 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 Разузнавателното 
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 естеството на своите 
компетенции ПГУ – ДС се явява главен орган, придобиващ информация по пробле-
мите на ВРЯН. 

Въпреки усилията, които полага ръководството на ПГУ – ДС да мобилизира ре-
зидентурите за ефективно изпълнение на задачата, от изпращаната в Центъра инфор-
мация става ясно, че не са открити признаци за подготовка на противника за внезапно 
ракетно-ядрено нападение. Много резиденти в държави, които не разполагат с ракет-
но-ядрено оръжие, съобщават в Центъра, че техните страни не се готвят да извършат 
ракетно-ядрено нападение срещу СССР и страните от Варшавския пакт, поради фа-
кта, че водят антиимпериалистическа политика. От натовските  страни също съобща-
ват, че няма признаци за подготовка за ракетно-ядрено нападение, защото държава-
та на местопребиваване съзнава какви ще бъдат резултатите от евентуална всеобща 
термоядрена война. Някои резиденти дори считат, че характера на международната 
обстановка не предполага подготовка за внезапно нападение.  Изводът, до който дос-
тига 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 подкрепа 
на решението на НАТО за разполагане на американските ракети „Пършинг“ и „Круз“ 
на английска територия, предизвиква активизиране на Движението за мир и ядре-
но разоръжаване (КЯР), чиято дейност се осъществява съвместно с организацията 
„Европейско ядрено разоръжаване“ (ЕЯР). През този период резидентурата в Лон-
дон събира подробна информация за двете организации с цел нейното използване за 
решаване на конкретни задачи, свързани с работата на ПГУ – ДС срещу НАТО. Ръ-
ководителят на ЕЯР английският професор историк Едуард Томпсън и неговото дви-
жение обаче поставят равенство между СССР и САЩ като виновници за настоящата 
напрегната международна обстановка. Единствен изход от това положение, според 

3 Кристофър Андрю и Гордиевски, Олег. „КГБ – поглед отвътре”. Том 2. София, 1992, с. 598.
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тях, е обединяването на народите от цяла Европа за премахване на ядреното 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 разоръжаване (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 дейност 
(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 година, 
става ясно, че в Министерството на външните работи на ФРГ вече разглеждат Вар-
шавския пакт като организация пред разпадане, а според западногермански експерти, 
във военно отношение, Организацията на Варшавския договор фактически е преста-
нала 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 резидентурите 



12

ни във Франция, Австрия и Швейцария. През 1968 година работата срещу Турция  и 
Гърция става приоритетна за резидентурата в Париж (вж. Документ № 83 от сбор-
ника).  Съгласно указанията на ръководството на МВР и утвърдения от Първо главно 
управление план в края на 60-те години работата срещу тези две държави става глав-
но 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 целе-
насочени 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  меропри-
ятия. До написване на справката обаче става ясно, че Гърция вече е взела решение 
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 разно-
гласията 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 Мад-
ридската среща (СССЕ).
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Паралелно с основната задача – отслабване на южния фланг на НАТО,  през 1983 
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 
указания за тяхното изпълнение. Част от агентурата, имаща възможност за легенди-
рано посещение на обектите на противника, където се съхранява ракетно-ядрено оръ-
жие, периодично се командирова в тези райони, с оглед  констатиране на евентуално 
настъпили признаци за изменение. С оперативни писма (от октомври 1983 година) 
резидентурите в Никозия и Атина отговарят, че от териториите на Кипър и Гърция 
не са установени непосредствени признаци за подготовка на ракетно-ядрено напа-
дение 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 проверят 
получения в Центъра сигнал за поставяне щаба на Южното крило на НАТО в Неапол 
в състояние на повишена бойна готовност. След проведените допълнителни органи-
зационни мероприятия и визуални наблюдения резидентурата в Италия съобщава, 
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 
изпраща 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 запад-
ноевропейски страни от НАТО.

Белгия е една от най-активните членки на Алианса и участва в редица европейски 
организации, намиращи се под контрола на американците. Дейността на ПГУ по тази 
страна започва едва през 1968 година. Акцентът в работата на резидентурата  в Брюк-
сел е поставен върху придобиване на информации за съдържанието на конкретни 
споразумения на НАТО и разкриване на политиката на Белгия към СССР и другите 
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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 Ис-
пания  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 внимател-
но следи развитието на испанско-американските отношения във връзка с решението 
на Испания да намали американското военно присъствие в страната. САЩ обвиняват 
Испания, че с искането си за съкращаване на американските военни бази затруднява-
ла спасителната роля на САЩ в Западна Европа.

Във връзка с 40-годишнината от създаването на Алианса Първо главно управле-
ние – ДС изготвя материали, които представят НАТО като арена на сблъсък на инте-
ресите 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 рези-
дентурата 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 Ор-
ганизацията на Варшавския договор. От резидентурата в Люксембург през ноември 
е изпратена шифрограма, в която се съобщава, че страната се обявява против обеди-
нението 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 международ-
ните отношения (вж. Документ № 149 от сборника).
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Независимо от настъпилите необратими процеси в политическата обстановка в 
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 гео-
графски баланс и укрепване на евроатлантическата сигурност и стабилност в региона 
на Балканите особено ценна е информацията, свързана с политиката на страните от 
Южния фланг на НАТО – Гърция и Турция.
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IntRoDUCtIon

In August 2015, the Committee for Disclosing the Documents and Announcing 
Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Services of the 
Bulgarian National Army published the documentary volume Military Intelligence and 
the Warsaw Pact against NATO which is part of an international research project entitled 
Contribution to NATO‘s History, which is a view of the archives of the Warsaw Pact. The 
documentary volume contains archival materials from the archives of Military Information 
Service and Ministry of Interior.

Due to the large volume of documents stored in the Central archive of the Committee 
for Disclosing the Documents and Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the 
State Security and the Intelligence Services of the Bulgarian National Army related to the 
activities of the Bulgarian intelligence services and the Warsaw Pact against the Alliance, 
the Committee decided to issue this second volume: First Main Directorate – State Security 
and the Warsaw Pact against NATO. The documentary volume is the thirtieth edition of 
the series “From the Archives of the State Security” and is composed entirely of archival 
materials selected from the funds of the National Intelligence Service (NIS). The documents 
are structured in three thematic sections:

1. First Main Directorate – State Security against the primary enemy – the United 
States and the main member states of NATO – Federal Republic of Germany, France and 
Great Britain.

2. Southern Flank of NATO, Turkey, Greece and Italy.
3. The other member states of NATO and Canada.
The documents included in the documentary volume cover the period 1959 – 1991.
This is a time when the Cold War between the Eastern and Western world, divided 

by the Iron Curtain, is fought with all possible means: military espionage, subversion, 
propaganda of own lifestyle, disinformation for the enemy in the press, etc.

A significant part of the documents published in this documentary volume reflects 
the activities of First Main Directorate of State Security related to the implementation of 
complex tasks grouped in two main directions:

1. Intelligence work of First Main Directorate on the detection of signs of sudden 
nuclear missile attack against People’s Republic of Bulgaria and the countries of the Warsaw 
Pact, which acquired a character of a permanent task and since 1981 it became the largest 
operation of KGB and Main Intelligence Directorate of the General Staff of the Armed 
Forces of the USSR under the name “Sudden nuclear missile attack (SAMA)” The goal of 
the operation was to reveal the plans of the US administration in relation to a nuclear attack 
against the Soviet Union and the Warsaw Pact;

2. Organizing and conducting long-term, multi-stage operations and active measures 
to ensure the favorable course of meetings of the countries – participants in the Conference 
on Security and Co-operation in Europe (CSCE), which main idea is the question of the 
security of entire Europe.

During the Cold War, the nuclear proliferation was among the strongest security threats. 
The use of nuclear weapons by the Americans in August 1945 (the bombing of the Japanese 
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cities of Hiroshima and Nagasaki), later became the basis of the arms race between the 
former USSR allies and the United States of America.  Stalin was seriously alarmed by the 
existence of such weapons in the possession of the “ideological enemy” and accelerated 
the Soviet program for nuclear weapons production1. On 29 August 1949, the Soviet Union 
conducted a successful nuclear test, and thus eliminated the monopoly that the United 
States of America had over nuclear weapons to that moment.

Simultaneously, the search for mechanisms to regulate peace and security in the era 
of fomenting Cold War led to the creation of military alliances. On 4 April 1949, ten 
European countries (Belgium, Luxembourg, the Netherlands, France, United Kingdom, 
Italy, Denmark, Norway, Portugal and Iceland) signed a contract with the United States of 
America and Canada for a military – political defense alliance – NATO. In order to mitigate 
the threat to the USSR from the western military bloc, during the period 1953 – 1954, the 
Soviet government became the initiator of a number of proposals to create a European 
Security System, including the possible involvement of USSR and NATO2. On 31 March 
1954, the Soviet Union sent a note to the governments of the United States of America, 
Great Britain and France declaring its readiness to join the Alliance. However, the request 
was rejected with an argument that its participation in NATO would only weaken the pact 
positions. In response, on 14 May 1955 the USSR, Albania, Bulgaria, Czechoslovakia, East 
Germany, Hungary, Poland and Romania signed the Warsaw Pact, which actually ended the 
process of military – political division of Europe.

The first section of the documentary volume First Main Directorate – State Security 
and the Warsaw Pact against NATO contains reports, plans, and other documents related 
to the activities of First Main Directorate against the prime enemy – the United States of 
America and the main member states of the Alliance – Federal Republic of Germany, Great 
Britain and France.

Since the beginning of 1960, the intelligence work against Unites States of America 
and European capitalist countries was entrusted to one of the oldest organizational units of 
First Main Directorate – Department III (Western countries).

NATO, the US policy in Europe, French foreign policy and behavior of France in NATO 
were the main tasks of the political intelligence. Special attention is paid to the agents and 
operational activities in relation to Federal Republic of Germany, whose foreign policy 
was oriented and fully opened to US and was based essentially on the nuclear weapons of 
the Bundeswehr (see Document № 6 from the extended electronic version). Due to the 
absence of agent apparatus among the Bulgarian residency in the United Kingdom during 
this period the work of the department was inefficient, despite the favorable operating 
environment.

In the 70’s one of the main tasks of Department III residency was the acquisition of 
information about measures taken by NATO and Italy in relation to sudden strikes against 
the socialist countries. (see Document № 15 from the extended electronic version).

At the direction of the leadership of First Main Directorate, as of the beginning of 1974, 
the residency was aimed at intensifying the agents and operational activities in relation 
to the United States of america and Nato (see Document № 12 of the documentary 

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

2 Boyadzhieva Nadya, “Russia, NATO and the security environment after the Cold War”, Part One, Sofia 
2013, page 31-35.
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volume). A plan for collaboration with the Soviet intelligence on the objects of penetration 
in the territory of Western Europe was prepared under an agreement signed with the 
KGB. Main objects of agents’ penetration during this period were the headquarters of the 
European Command of NATO, American Information and Propaganda Center in Rome, 
the European Bureau of the American Academy in Geneva, as well as Bulgarian emigrant 
organizations.

On 1 August 1975, the leaders of 33 countries from Europe, United States of America 
and Canada signed the Final Act during the Conference in Helsinki, which represents a 
substantial achievement in reducing tensions between the two blocs. It regulates a number 
of key agreements, including the ones in the military-political sphere: coordination of 
measures to strengthen trust in the military field (preliminary notification of military 
exercises and large movements of troops, the presence of observers), and a peaceful 
settlement of disputes. The Conference on Security and Cooperation in Europe (CSCE) 
became a multilateral forum for dialogue and negotiation between East and West. The main 
issues during The Conference on Security and Cooperation in Europe meetings were related 
to how the participating countries were implement these agreements.

After the Conference in Helsinki in 1975, one of the main tasks of First Main Directorate 
was to organize events related to the multi-stage operation “Horizon”. The operation 
was aimed at counteracting attempts by the military-political circles of NATO to create 
an atmosphere of tension and confrontation during the next meeting of the Conference 
on Security and Cooperation in Europe. The active measures conducted by First Main 
Directorate – State Security in favor of the meeting in Belgrade (1977) aimed at achieving 
insulation and reduce US influence among the Western delegations. However, that task 
turned to be extremely difficult, as the member states of NATO intensified their activity, 
both for protecting their own secretions and for subversive activities against the Warsaw 
Pact countries. A commission with participation of representatives of the government was 
formed in the United States of america to control the activity of the countries involved in 
the Helsinki conference. According to the Head of Department III – First Main Directorate, 
the purpose of this commission was to gather evidence – existing and non-existing, to prove 
to the forthcoming meeting in Belgrade that the socialist countries were not sincere and did 
not honor their obligations. (see Document № 12 of the documentary volume).

The main part of the active measures for securing the Helsinki process were expressed 
in inspiring publications in the foreign press on the basis on materials previously prepared 
by First Main Directorate – State Security and implemented by the possibilities of the 
residency in Western Europe, Turkey, Greece or third countries. At the heart of many 
measures conducted stand completely false documents produced by KGB and distributed 
by the Bulgarian foreign political intelligence (see Document № 38 from the extended 
electronic version).

In 1979, the member states of NATO adopted an unprecedented in scale military 
rearmament program to be completed by 1993. Parallel to this, the policy of the United 
States of America and NATO was aimed at uniting the forces of the capitalist system by 
coordinating the actions of its three major centers – Unites States of America, Western 
Europe and Japan. The intelligence services of the Warsaw Pact countries and above all 
the KGB declared all these actions not only as a threat to peace, but a desire of the West to 
turn Nato into a universal mechanism for undermining the communist movement in the 
capitalist countries. (See Document № 16 of the documentary volume).

During this period, the main instrument for successful implementation of the tasks of 
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First Main Directorate in relation to NATO became the creation of strong agents’ positions in 
the governing bodies of the pact located in the territory of the Western European countries. 
The heads of residencies in the member states of NATO, and also in third countries with 
real opportunities to work in relation to the Alliance, were tasked to intensify recruitment 
work among the staff working in the governing bodies of NATO, national offices of the 
Council of the Alliance, and also to intensify the work on penetration of agents in national 
institutions of participating countries in the bloc with a goal to acquire valuable information 
especially of political and military strategic nature.

A threat to KGB and the foreign intelligence services of the member states of the 
Warsaw Pact lies in the new trend in the activities of NATO – spreading the competence of 
this organization outside the military field. According to them, the United States of America 
and NATO were trying to take control over matters of economic and financial nature. The 
measures (countering attempts to acquire nuclear weapons) during that period against 
Federal Republic of Germany were crucial, as it was the most important economic and 
political power in NATO (see Document № 23 from the extended electronic version).

The plan of activities against the Federal Republic of Germany was approved personally 
by the Chairman of KGB, Yuri Andropov, after consultation with the Head of International 
Information Department in the CPSU Central Committee.

According to information contained in the archival materials, at the same time KGB 
foreign intelligence services and the countries of the Warsaw Pact, including First Main 
Directorate, made great efforts to counter the thesis of NATO on the so called “Soviet 
military threat”. For this purpose, inside the USSR and the socialist countries, the services 
organized a campaign during which, by statements of military experts in the media, tried to 
show the inconsistency of such a thesis.

In a document from 1982 was indicated that Department VIII (Active Measures) 
received appreciation from the Soviet partners for the successful conduct of the “Integral” 
operation. Using the capabilities of the department it was given a publicity of a NATO 
“document” prepared by First Main Directorate – KGB, which denounced the doctrine of 
the United States of America to conduct limited nuclear war in Europe. In parallel to this 
active measure in Western Europe was published and distributed the brochure “Euroshima” 
specifying the threat to Europe arising from the US militaristic course (see Document № 
26 of the documentary volume).

An active measure “Isomer” was included in the plan of Department VIII – First Main 
Directorate in 1983 in response to the decision of the Unites States of America to produce 
and store a neutron weapon in Europe. KGB prepared a “document” for a trial run of binary 
weapon in England, which would be published in Western Europe with the help of First Main 
Directorate – State Security. The commentary to this “document” launched the thesis that the 
United States of America seeks new grounds for dangerous weapons on foreign territories.

As of the beginning of 1983, the activities of various departments within First Main 
Directorate on the SNMA operation were sharply intensified under the pressure of KGB. 
This fact was related to the Strategic Defense Initiative program announced by the President 
of the United States of America, Ronald Reagan on 23 March 1983. With the announcement 
of ISO (a defensive shield in space that uses laser technology to destroy Soviet missiles 
before they reach American sites), the nuclear threat from the United States of America 
took a new dimension. The tasks related to sudden nuclear missile attack assigned by KGB 
to residents in NATO during this period were stunning3. The residents of KGB in London 

3 Christopher Andrew, Gordievski Oleg, “KGB – a view from inside”, volume 2, Sofia 1992, page 598.
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and all residencies in Western countries were instructed to regularly count the number of 
cars and lighted windows during and out of normal working hours of all government offices 
and military installations involved in the preparation of the nuclear war.

For the work of the Bulgarian residents on the grounds to prepare for sudden nuclear 
missile attack against the Warsaw Pact were specified a number of operatives to monitor 
the activities specifically for this task in relation to the implementation of the instructions 
of the Heads of First Main Directorate – State Security.

By Order № 273 of the Head of First Main Directorate – State Security, General Vasil 
Kotsev, in 1983 was established an Information – Operational Headquarters on the issues 
of SNA (sudden nuclear missile attack). It was built into the structure of Department 
VI, which concentrated the entire information flow. All divisions of State Security were 
obliged to coordinate their work on the sudden nuclear missile attack issues. The data 
received in relation to that issue from sources abroad or in the country were sent to 
headquarters where they were systematized, analyzed and verified. The headquarter 
had the task to expand the cooperation with other divisions of State Security, KGB and 
Intelligence Division of General Staff of the Bulgarian National Army, to clarify the 
possibilities of the residents of First Main Directorate to work on sudden nuclear missile 
attack issues and to identify organizational measures to improve their activities (see 
Document № 31 of the documentary volume). Due to the nature of its competence, 
First Main Directorate – State Security turned to be the main body acquiring information 
on the problems of the sudden nuclear missile attack. Despite the efforts made by the 
Heads of First Main Directorate – State Security to mobilize the residents for effective 
implementation of the task, the information submitted to the Center indicated that there 
were no signs of preparation of a sudden nuclear missile attack by the enemy. Many 
residents located in countries where there were no nuclear missiles reported to the Center 
that their countries were not preparing sudden nuclear missile attacks against the Soviet 
Union and the Warsaw Pact due to the fact that they led anti-imperialist policy.” NATO 
states also reported that there were no signs of preparation for sudden nuclear missile 
attack because the state of residence was aware of what would be the results of any general 
thermonuclear war. Some residents even considered that the nature of the international 
situation did not imply preparation for a sudden attack. The conclusion reached by the 
Heads of First Main Directorate was that it was necessary to clarify the nature of the 
task to residents and to require their strict implementation (see Document № 34 of the 
documentary volume).

In 1985, the UK policy aimed at rearmament of the country with new missile system 
“Traydan” and especially the unqualified support of NATO’s decision to deploy American 
missiles “Pershing” and “Cruise” on English territory induced activation of the Movement 
for Peace and Nuclear Disarmament (MPND), which activities were conducted jointly with 
the organization European Nuclear Disarmament (END). During that period the residents 
in London gathered detailed information on the two organizations in order to use it for 
solving specific tasks related to the operations of First Main Directorate – State Security 
against NATO. The Head of MPND, the English professor – historian Edward Thompson 
and his movement, however, put equality between the USSR and the USA as culprits for the 
current tense international situation. The only way out of this situation, according to them, 
was the unification of the people of whole Europe for the abolition of nuclear weapons 
and formation of nuclear-free zone next to the Urals. For this purpose they proposed the 
formation of pressure groups both in western and eastern countries” to influence their 
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governments to initiate real and swift negotiations on nuclear disarmament (see Document 
№ 59 from the extended electronic version).

After the summer of 1986 was reported a sharp decrease in the quantity and quality of 
information received at the Center in relation to sudden nuclear missile attacks. A number 
of residents and operatives, even people in the Center, began to be guided by the logic that 
in the era of strategic parity between the USSR and the USA, a nuclear missile war was 
impossible. The pressure exerted on residency to obtain information on this issue led to only 
one result – an attempt to reflect some activity (see Document № 46 of the documentary 
volume).

At the end of 1986, within the framework of the SDI (Strategic Defense Initiative), 
the United States of America carried out a successful test with the “Delta” missile. Foreign 
intelligence services of the Warsaw Pact countries considered that the implementation of 
the US military programs, especially SDI was the cause of increasing concerns of Western 
Europe about the growth of the threat of a military confrontation between East and West. In 
connection with this program, First Main Directorate planed active measure “Buddha – 88”, 
resulting in the drafting of a document to be brought to the attention of appropriate political 
circles in Western Europe for the results of the “study” of one of the brain centers on the 
reasons led to the american idea about SDI (See Document № 75 from the extended 
electronic version).

From the information given in a report about the military and political activity of NATO 
countries, acquired by the intelligence authorities of People’s Republic of Bulgaria in 
1990, it is evident that the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany 
examined the Warsaw Pact as an organization to collapse, and according to West German 
experts in militarily aspect, the Warsaw Treaty Organization virtually ceased to exist (see 
Document № 74 of the documentary volume).

Meanwhile, during another meeting of OSCE in Vienna was reached an agreement to 
give mandate for two new rounds of negotiations on conventional armed forces between 
NATO members and the Warsaw Pact.

On 21 March 1990, at NATO Headquarters in Brussels the Polish Foreign Minister 
Krzysztof Skubishevski described the possibilities of political cooperation in the Warsaw 
Treaty Organization as exhausted. To a question of whether the member states of the WTO 
will work together within the CSCE and the negotiations on conventional weapons, he 
stated that “consultations are expected”, but “consultations and discussions were no longer 
useful” (see Document № 75 of documentary volume).

the second section of the documentary volume contains documents showing the 
activities of First Main Directorate of State Security against the Southern Flank of NATO – 
Turkey, Greece and Italy. The main task of the intelligence was to obtain secret information 
about the Turkish and Greek delegations to the Alliance, which was performed through 
penetration of agents in the departments and organizations of the United States of America 
and NATO headquarters.

Intelligence activities against Greece, Turkey and Italy were performed both on the 
territory of these countries and by using the capabilities of our residency in France, Austria 
and Switzerland. In 1968, the activities against Turkey and Greece were a priority for the 
residents in Paris (see Document № 83 of the documentary volume). As instructed by 
the Heads of the Ministry of Interior and approved by First Min Directorate plan, at the end 
of 60‘s, the tasks against these two countries became a major point in the activity of the 
residency in Germany, United Kingdom, Belgium, United States of America and Japan.
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Special attention is paid to the activities against Turkey, because it was a major force in 
the Southeastern Flank of NATO. Its mobilization capabilities exceed 2.5 million people. 
The possibility to deploy large military units on the territory of Turkey to act against the 
USSR and the People’s Republic of Bulgaria determined the attitude and “care” made by 
the US and NATO for the military, political and economic strengthening of this country. 
The fact that the major Turkish ports were used by ships of the US Sixth Fleet was essential 
(see Document № 120 from the extended electronic version).

Many documents specified in this section contain information about planned and 
conducted long-term, multi-stage operations of First Main Directorate – State Security 
to counter and expose the policy of the United States of America and NATO in the 
Balkans. The active measures prepared by First Main Directorate were consistent with the 
recommendations given by the KGB.

According to KGB, the main task of the Bulgarian foreign political intelligence was 
to weaken Turkey’s relations with the United States of America and NATO. One way of 
solving this problem was through the existing agents in Turkey or in third countries to bring 
to the attention of the ruling circles targeted information that the more independent Turkey 
was, the better – can easily ensure its safety.

In the early 80’s, the activities to influence the Greek government circles to counter US 
plans (plan “Heig” and plan “Rogers”) to adjoin the country to the military mechanism of 
NATO were very topical (see Document № 88 of the documentary volume). The main 
objective of the active measures held in Greece during this period, were impeding its return 
to the military structure of NATO. On 3 November 1980, the Head of Department VIII, 
Colonel Stankov prepared a statement on the effects of the measures. Until the statement 
was finished, however, it became clear that Greece has already decided to return to the 
structure of NATO.

This completely changed the direction of work of the Bulgarian intelligence in relation 
to Greece. From that moment, the tasks of First Main Directorate in relation to Greece were 
associated with the provision of arguments and facts to the left forces in the country to be 
used to combat NATO’s presence in Greece.

Believing that the strength and stability of NATO’s Southern Flank depended on 
the relationship between Turkey and Greece, KGB directed the activities of First Main 
Directorate to organizing and carrying out active measures to reinforce the differences 
between the two countries.

In 1982, the Bulgarian foreign political intelligence, together with the intelligence of 
the German Democratic Republic prepared and conducted the “Flank” operation. Based 
on information provided by First Main Directorate, the German state prepared a document 
from a US office in NATO, according to which the United States of America provided 
assistance to the Turks and hindered the Greeks in their intentions to raise the Cyprus issue 
during the Madrid meeting (CSCE).

Along with the main objective – weakening of NATO’s Southern Flank, during 1983 the 
residents in Greece and Cyprus were charged with the execution of tasks related to sudden 
nuclear missile attacks. Department II (Greece and Cyprus) sent detailed guidelines to two 
residents for executions. Some of the agents, having the opportunity to legendary visit the 
enemy sites where nuclear weapons were stored, were periodically posted in these areas 
with a view to detecting possible signs of changes. In operational letters (from October 
1983), the residents in Nicosia and Athens responded that on the territories of Greece and 
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Cyprus were not established direct evidence for preparation of a sudden nuclear missile 
attack against Bulgaria and the member states of the Warsaw Pact (see Document № 91 
and № 92 of the documentary volume).

At a later stage, our residency in Greece, Turkey and Italy was instructed to check the 
signal at the Centre for placing the headquarters of the Southern Flank of NATO in Naples 
in a state of high alert. After completion of additional organizational events and visual 
observations, the residency in Italy reported that it has not detected any changes and signs 
of preparation of nuclear weapons (see Document № 95 of the documentary volume).

During the period 1982 – 1984, First Main Directorate – State Security conducted 
independently or in cooperation with the Soviet, German and Hungarian intelligence 
services a total of 66 active measures. The main goal of these measures was the disruption 
of US relations with Turkey and Greece.

Important place in the activities of First Main Directorate against Turkey, Greece and 
Italy took the acquisition of intelligence data for the military support from the United States 
of America and the Federal Republic of Germany rendered to these countries. According to 
the information given in the documents, the military cooperation between Turkey and the 
Federal Republic of Germany, by its nature, created conditions for deep penetration of West 
German capital in the military industry of the country. The total volume of West German 
military aid to Turkey from 1964 to 1989 was estimated at 3355 million German marks (see 
Document № 109 of the documentary volume). The purpose of the provided military 
assistance was to strengthen the Turkish Armed Forces in order to fulfill their tasks within 
the then adopted defense strategy of NATO.

Intelligence activities of First Main Directorate against Turkey were developing very 
actively until mid-1990. The residents in Ankara continued to send numerous materials in 
the Center on the status of the Turkish – American cooperation in the military field, the 
state of the Turkish army and the special services. Since the end of 1990, however, there 
has been a significant decline in the information activities of operatives both in quantitative 
and qualitative terms (see Document № 124 of the documentary volume).

The main documents included in the third section of the documentary volume are plans, 
reports, statements, warning notes and cryptic messages, which contain information about 
the activities of the Bulgarian foreign political intelligence in relation to the other Western 
European countries of NATO.

Belgium was one of the most active members of the Alliance and participated in a 
number of European organizations under the control of the Americans. The activities of 
First Main Directorate in relation to that country began barely in 1968. The emphasis in 
the work of the residents in Brussels was placed on the acquisition of information on the 
content of specific NATO agreements and disclosure of Belgium’s policy in relation to 
the USSR and other member states of the Warsaw Pact. The main operational task was 
recruiting agents and acquisition of scientific and technical information in order to steer it 
through Nato (see Document № 125 of the documentary volume).

The plan for interaction between the Bulgarian foreign political intelligence and 
KGB for the period 1976 – 1978 specified certain measures aimed at preventing the 
attempts of the leadership of NATO to decide on the inclusion of Spain in the bloc as a 
full member or based on other conditions (see Document № 128 of the documentary 
volume).

In early 1982, First Main Directorate acquired data about a document adopted by the 
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Parliament of Spain authorizing the government to start negotiations for accession to the 
Alliance. The wording in the document that the government would not take commitments 
including storage or installation of nuclear weapons of NATO in Spain were greeted 
negatively by the representatives of the Alliance since unilaterally set conditions could 
put in a difficult position Benelux countries, Federal Republic of Germany and the United 
Kingdom (see Document № 132 of the documentary volume).

In relation to the European direction were carried out active measures to discredit 
NATO’s intervention in the internal politics of Portugal. The information prepared by First 
Main Directorate in relation to Denmark and the Netherlands was based on data obtained 
from the foreign political intelligence of Czechoslovakia

In 1986 and 1987, Bulgarian foreign political intelligence was closely monitoring the 
development of the Spanish – American relations in connection with the decision of Spain 
to reduce the US military presence in the country. United States of America blamed Spain 
for requesting reduction of the number of US military bases which hampered the rescue 
role of the United States of America in Western Europe.

In connection with 40th anniversary of the Alliance, First Main Directorate – State 
Security prepared materials that presented NATO as an arena of conflict of interests of 
Spain and Portugal on the one hand and the interests of the United States of America on the 
other (see Document № 144 of the documentary volume).

The archival units also contain separate information about the armed forces of Canada 
and specifically about Canadian troops stationed in Western Europe. The residents in 
Ottawa, for the period July 1988 – August 1989, provided a small number of information 
sets of which only two were used.

this section contains several documents with interesting information about the activities 
of the Bulgarian foreign political intelligence on priority task SNMA carried out from the 
territory of some Arab countries. First Main Directorate believed that the relations of these 
countries with the United States of america and Nato created a situation that would allow 
disclosure of preparations for the sudden nuclear missile attack on a number of specific and 
direct signs (see Document № 133 of the documentary volume).

In 1989, in the foreground of the Europe-wide policy came out the issues related to 
the reunification of the two German states and the fate of NATO and the Warsaw Treaty 
Organization. In November the residents in Luxembourg sent a cryptic message which 
stated that the country opposed the reunification of Germany, because of the danger of 
disintegration of the military units of NATO and the Warsaw Pact, which according to 
Luxemburg, would lead to imbalance in the international relations (see Document № 149 
of the documentary volume).

Regardless of the irreversible processes that have occurred in the political situation, at 
the end of 1989, the residents led by First Main Directorate continued to gather information 
related to the increase of the military – political activity of NATO in Europe. According 
to the data received during this period, Norway and Great Britain have been conducting 
negotiations on signing an agreement for the deployment of British fighters in NATO 
airbase in Northern Norway. Meanwhile, from a report presented in the parliament of the 
Netherlands became clear that the Soviet Union has begun to implement an extensive 
program of modernization of its strategic nuclear missiles (see Document № 150 of the 
documentary volume). 
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The paper version of the documentary volume First Main Directorate – State Security 
and the Warsaw Pact against NATO contains 150 documents, while the extended electronic 
version – 201. In compliance with the Law on Access and Disclosure of Documents and 
Announcing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and Intelligence Services 
of the Bulgarian army, the information in the archival materials related to  third parties was 
erased.

the documentary volume First Main Directorate – State Security and the Warsaw 
Pact against NATO provides new information about the most important and significant 
function in the activities of the Bulgarian foreign political intelligence during the Cold 
War and provides new information and data that could enrich our knowledge about the 
history of the both opposing military political blocs – the Warsaw Pact and NATO. In 
the context of the present membership of Bulgaria in NATO and the ability to achieve 
geographical balance and strengthening Euro-Atlantic security and stability in the Balkan 
region, the information associated with the policy of the NATO’s Southern Flank – Greece 
and Turkey is of great importance.
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СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ С АНОТАЦИЯ

I. ПГУ – ДС срещу главния противник САЩ и основните страни –  
членки на НАТО – ФРГ, 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 секретна 
информация на Алианса за сведения или разглеждане в дипломатическите предста-
вителства в страните от Съветския блок. Комитетът счита, че съществува сери-
озна заплаха за безопасността на тази информация и поставя няколко изисквания, 
които трябва да спазват страните – членки на НАТО. Едно от тях е да не се изпра-
щат документи с гриф „COSMIC TOP SECRET“ в страните зад желязната завеса.

2.  Справка относно задачите на резидентурите и обектите за агентурно проник-
ване 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, Американ-
ският информационен и пропаганден център в Рим, Европейското бюро на Амери-
канската академия в Женева, както и българските емигрантски организации.

3.  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.

4.  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. 

5.  Отчет за работата на резидентурата в Лондон за периода 01. I. 1965 г. до 30. XI. 
1965 г. , София, 1965 г.   
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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. 

6.  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 пред-
ложен 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.

7.  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 
противниковата агентура, насочена към тях, а също така и утвърждаването им 
като действителни обекти в плановете на НАТО.

8.  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
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. 

9.  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.

10.  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-



28

силване на полицейско-разузнавателната и контраразузнавателна работа, както 
и шпиономанията, се смята, че оперативният  състав от резидентурата не е в 
състояние да извършва вербовъчна работа.

11.  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. 

12.  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.

13.  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 наме-
ренията на президента на САЩ Джими Картър да въведе във въоръжение неу-
тронната бомба и крилатите ракети. 
Във връзка с предстоящата Белградска среща се планира активно мероприятие 
за изолация и намаляване влиянието на САЩ сред западноевропейските делегации. 

14.  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 раз-
ведряване и принципите на мирно съвместно съществуване, намерили отражение 
в Заключителния акт от СССЕ в Хелзинки през 1975 г. Предвижда се съвместно с 
немските партньори да се проведе акция „МАРС“, при която да бъде използвана 
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. 

15.  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
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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 пояс-
няват политическите цели, преследвани със свикването на съвещание по въпроси-
те 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 дава възможност на страните от Варшавския договор да излязат с предложе-
ние по този въпрос и да се парират евентуални възражения срещу форума.

16.  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, нами-
ращи се на територията на страните – членки на блока, става главно средство 
за успешното решаване на задачите на ПГУ по линия на НАТО.

17.  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, кое-
то се изразява главно чрез „доктрината Картър“ по въпроса за правата на чо-
века и обединяването на силите на капиталистическата система посредством 
по-тясно координиране действията на нейните три основни центъра – САЩ, За-
падна Европа и Япония.
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.

18.  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 негова-
та командировка в Берлин, е изясняването на възможностите за изготвяне на до-
кумент от подходящо ведомство на ФРГ, който да разкрива стратегически зами-
сли 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.

19.  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



30

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.

20.  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.

21.  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 ак-
тивни 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 Мадридска-
та среща (операция „Хоризонт“). Една от най-важните задачи, включени в плана, е 
организирането и системното издирване на факти, материали и публикации, компро-
метиращи САЩ и западните им съюзници като противници на разведряването.

22.  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 минис-
тър-председателят Маргарет Тачър настоявали за свързването на разведряване-
то в Европа с отпор от страна на Запада на влиянието на СССР и социалисти-
ческата общност в Африка и Азия, както и за преразглеждане отношенията на 
Великобритания към политиката на разведряване. Във връзка с това агентурно-
оперативната обстановка в страната се определя като неблагоприятна, с кое-
то се обяснява забележителният застой в работата по външнополитическото 
разузнаване.

23.  Мероприятия в изпълнение на министерска заповед № 7/ 19. I. 1977 година, 
София, 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, ха-
рактеризиращи подготовката на противника за внезапно нападение срещу НР 
България и страните от Варшавския договор, Главно следствено управление МВР 
се задължава да събира информация за военния, политически и научно-технически 
потенциал на вражеските страни, като получената от тях информация своевре-
менно да се подава на заинтересованите поделения и ръководството на Минис-
терството.
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24.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ за война и признаците 
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.

25. 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 , разчитай-
ки 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 обясне-
ние 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.   

26.  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 
Западна Европа е издадена и се разпространява брошурата „Еврошима“, посоч-
ваща опасността за Европа от милитаристичния курс на САЩ. 

27.  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.   

28. 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-
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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“.

29. 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 про-
блемите на ракетно-ядрено нападение (РЯН) става първостепенна задача.

30.  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 по-
местените данни решение за внезапно използване на ядрено оръжие можел да 
вземе президентът на САЩ, а Комитетът на началник-щабовете за 2 минути 
да подготви заповедта. Между 7 и 9 минути след вземане на решение за ядрено 
нападение можело да се извърши пуск на дежурните  междуконтинентални ба-
листични  ракети. 

31.  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.

32.  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. 

33.  Справка относно планирани и проведени АМ за 1-то полугодие на 1983  годи-
на от направление „САЩ и НАТО“, София, 20 юни 1983 г.
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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.  

34.  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 опера-
тивни 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.

35.  Справка относно изпратена грама до всички резидентури, натоварени да ра-
ботят за разкриване на подготовката за РЯН, София, 1983 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 161
По нареждане на Бойков (министър на вътрешните работи) на всички резиденту-
ри, 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 изклю-
чителната важност и на постоянния характер на поставената задача.

36.  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 
раздвижване е възможно през месец септември, за когато е планирано инстали-
рането на усъвършенствани американски ядрени системи в Западна Европа. 

37.  Мероприятия на ПГУ – ДС по линия на РЯН, проведени през август – септем-
ври 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 кодовите и 
шифрови системи.

38.  Справка относно сътрудничеството с немските другари за 1981 – 1983 г. по 
направление САЩ и НАТО, София, 26 септември 1983 г.
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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“. 

39.  Справка относно сътрудничеството със съветските другари за 1982 – 1983 го-
дина 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 „Ди-
ана“, изразяващо се в организиране на среща-дискусия в рамките на Европейския 
парламент по въпроса за безядрените зони и по-специално по безядрената зона на 
Балканите.

40.  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 Из-
ток – Запад. Посочват се данни за участието º в ученията на НАТО и забраната 
за влизане на кораби на социалистическите страни в английски пристанища.

41.  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 
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.

42.  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 по-
сочва, 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 вой-
ските на САЩ, предназначени за усилване на групировките на Обединените въ-
оръжени сили на блока на Северноевропейския и Централноевропейския театър 
на военни действия. Изпълнението на задачите по осигуряване на прехвърлянето 
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на войските ще започва с привеждане на въоръжените сили на НАТО от мирно 
във военно положение.     

43.  Справка относно признаци за подготовка за война и ВРЯН, придобити от ор-
ганите 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 во-
енновъздушни сили на неуточнено летище в Близкия изток. В справката се отбе-
лязва също, че френският Генерален щаб е дал разпореждане бронетанковата 
техника във всички бойни части да бъде пребоядисана в защитен цвят.

44.  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.

45.  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.

46.  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. 

47.  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.
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48.  Справка относно ограничаване износа 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 
съвместно решение за забрана на износа на ракети, които могат да бъдат използ-
вани за носители на ядрени заряди, както и на износа на технологии за производ-
ството им. Без да подписват конкретен документ, тези държави са разработили 
само правила за обща държавна политика в тази област с цел ограничаване про-
дажбите на ракети и оборудване за други страни.

49.  Оценка относно информационната работа по външнополитическото разузна-
ване на резидентурата в Токио за периода 1 януари 1988 година до 31 декем-
ври 1988 година, София, 20 януари 1988 година
 АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, 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, Япо-
ния и НАТО за политическите аспекти на сигурността и за преговорите между 
СССР и САЩ по разоръжаването.

50.  Информация относно данни за военна база на САЩ, разположена в гр. Гер-
мерсхайм – 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. Гермерс-
хайм, ФРГ. Едно от основните предназначения на базата е било съхранение и об-
служване на танкове, които се използвали при учения на НАТО. В базата се извърш-
вал и ремонт на стара военна техника от предприятието „Леберсервиз“ с числен 
състав 120 души, между които имало десетина български и полски емигранти.

51.  Входяща шифрограма: Някои оценки и предвиждания на американски ди-
пломат, 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.

52.  Информация до Москва относно организиране на допълнителни мероприя-
тия 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. 

53.  Информация до Берлин относно организиране на допълнителни мероприятия 
по повод 40-годишнината на НАТО, София, 9 януари 1989 г.
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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.  

54.  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 
„Хайг 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.

55.  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
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. 

56.  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 отрицателните 
последици за Европа и нейните народи от съществуването и дейността на НАТО. 

57.  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 военнополити-
ческото ръководство на НАТО отработва въпросите по привеждане на страни-
те от блока от мирно във военно положение. При подобни учения се проявявали 
редица действия на противника, които е вероятно да бъдат осъществени при 
непосредствена подготовка за внезапно ракетно-ядрено нападение срещу СССР и 
страните от Варшавския договор.

58.  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
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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 (Тех-
ническо-документален) е поставена задачата да отпечата статията „ФРГ – 
най-големият самолетоносач на НАТО в Европа“. Планирало се тя да бъде раз-
пространена преди сесията на блока, в края на май 1989 година във ФРГ.

59.  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-
ползваните е само 7, т.е. средно по една годишно, което е определено като крайно 
незадоволително и с нищо неоправдано обстоятелство.

60.  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 друга 
задача – разкриване плановете, намеренията и действията на Турция, САЩ и 
НАТО във връзка с възродителния процес.

61.  Справка за информационната работа на резидентурата в Токио от 1.09.1988 г. 
до 10. 04. 1989 г. , София, 20 април 1989 г.
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 
достатъчно са осветлявани обаче приоритетните информационно-аналитични 
задачи като: ВРЯН, плановете на САЩ и НАТО за постигане военно превъзход-
ство над СССР и Организацията на Варшавския договор, възродителния процес 
и други.

62.  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 
семинара 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 „ядреният праг“.

63.  Входяща шифрограма № 7320. Информация относно програма на Държав-
ния департамент на САЩ за американската политика към СССР, Брюксел, 
23 май 1989 година
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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 представля-
вал „заплаха за мира на планетата“ и признаците за промяна в политиката на 
СССР трябвало да се възприемат предпазливо и резервирано по редица причини.

64.  Информационно задание на ст. лейтенант Валентин Самсаров, старши разуз-
навач в отдел 3, 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 опера-
тивният 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 възроди-
телният процес и по-конкретно оценка на страните – членки на НАТО за бълга-
ро-турските отношения, на трето – човешкото измерение в общоевропейския 
процес и най-накрая е поставена задачата за мястото и ролята на ФРГ в НАТО.

65.  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 „Уинтекс-89“ са предиз-
викали големи недоволства от страна на ФРГ и Италия. Причина за това било 
решението на Върховното командване за Европа „Саксеур“ за нанасяне на три 
тактически ядрени удара по територията на ГДР от американски бомбардиро-
вачи, 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 прегово-
ри по премахването на тактическите ядрени ракети от територията на Европа. 
Тяхната позиция е подкрепена и от страна на Испания.

66.  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 6000 самолета на Организацията на Варшавския договор. Независимо 
от разгорещените дискусии редица капацитети от Военновъздушните сили на 
САЩ приемали унищожаването на бойна авиация и от двете страни като реален 
необратим процес. 
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67.  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.

68.  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.

69.  Информационно задание на ст. лейтенант Иван Тодоров – старши разузнавач 
в отдел 10, ПГУ – ДС, София, 5 септември 1989 г.
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.

70.  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 нама-
ляване на американското участие в отбраната на Западна Европа щяло да доведе 
до задълбочаване на интеграционните процеси между западноевропейските дър-
жави за по-тясна координация на програмите за въоръжения и сближаване на 
националните отбранителни концепции. По този начин щяло да се увеличи значе-
нието 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. 

71.  Информационно задание относно задграничната работа във Вашингтон по 
линия на ВПР на капитан Чавдар Иванов Стойчев, 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 свърза-
ни с процесите на преустройство в НР България и плановете на САЩ и НАТО за 
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политическо, икономическо, военно и идеологическо дестабилизиране на Органи-
зацията на Варшавския договор и отделните социалистически страни. На първо 
място отново е поставена задачата по придобиване на информация за непосред-
ствена подготовка на САЩ и НАТО за война и ВРЯН или конвенционално нападе-
ние срещу България и страните – членки на Варшавския договор.

72.  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“. Вли-
яние върху определянето на френската позиция по този въпрос оказвала оценката, 
че тактическите ядрени оръжия са ефикасен инструмент за натиск в диалога Из-
ток – Запад. Освен това Франция смятала, че независимо от прогреса, постигнат 
в изграждането на европейската отбрана и съживяването на ЗЕС, Западна Европа 
все още не била в състояние да се противопостави сама на военния потенциал на 
СССР и Организацията на Варшавския договор. Според Франция западногерман-
ското правителство в настоящия момент било заинтересовано от процеса на раз-
оръжаване, което в навечерието на започващите на 6 март преговори във Виена 
давало възможност на ФРГ да извлече политически преимущества.

73.  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 изказване 
на бившия съветник на Рейгън по въпросите на разоръжаването Пол Нитце. На 
среща на членове на Международния институт за стратегически проучвания той 
споделил следното:  Американската военнополитическа стратегия от 1947 г. за за-
държане на „съветската експанзия“ вече е изчерпала своето съдържание. Незави-
симо 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 Горбачов и било рано да се мисли за 
отказване от концепцията за ядрено сдържане.

74.  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 разпадане 
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 просъ-
ществува и като политическа организация.

75.  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.
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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 минис-
тър на външните работи Скубишевски се среща с генералния секретар М. Вьор-
нер. Той изразил становище, че Варшавският договор е загубил в значителна сте-
пен влиянието си върху вътрешните работи  на страните  членки и окачествил 
възможностите за политическо сътрудничество в Организацията на Варшав-
ския договор като изчерпани. На въпроса, дали страните – членки на Варшавския 
договор, ще действат заедно в рамките на СССЕ и на преговорите по конвенцио-
налните въоръжения, Скубишевски заявил, че щели да се проведат консултации, 
но „от консултации и дискусии вече нямало полза“.

76.  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 придава 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 
контингента си в Европа, а администрацията на Буш следвало да се откаже от 
модернизацията на нови ракети „Ланс“ и разполагането им в Европа.

77.  Оперативно писмо № 6 от 12 юни 1990 година относно ракетно-ядрено нападе-
ние, [ 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.

78.  Оперативно писмо № 8 от 9 август 1990 година относно ВРЯН, [Б. м.], 9 август 
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 стра-
на, съгласието на СССР обединена Германия да бъде член на НАТО и изтеглянето 
на съветските войски от Източна Европа все повече ерозирала подкрепата 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

79.  План относно мероприятия за подготовка на агентурния апарат за работа в 
усложнена обстановка по линиите на отдел III, при Управление I – ДС, София, 
5 септември 1961 г.
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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 начинът, 
по който агентите груповоди да поддържат връзка с Центъра. 

80.  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 през този период е добиване на информа-
ция за външната политика на италианското правителство и противоречията му 
с другите страни от НАТО. Важно място в работата на резидентурата в Ита-
лия е провеждането на мероприятия за въздействие върху общественото мнение.

81.  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 социа-
листически страни, са получени общо 21 материала, от които 10 за ЦК на БКП.
Придобити са сведения за нова неизвестна досега база на САЩ в Далечния изток. 
Изяснени са някои въпроси за отношението на САЩ и Италия по създаването на 
многостранните ядрени сили на НАТО и възникналите по този повод противо-
речия между страните членки. Получени са конкретни информации за сключени 
тайни съглашения между САЩ и Италия за вземане мерки срещу кризата в НАТО 
и по-специално срещу позициите на Дьо Гол по отношение на НАТО.

82.  План-задание относно основните задачи и агентурно-оперативните мероприя-
тия 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 противоречия-
та между Франция, САЩ и ГФР по редица проблеми на НАТО.

83. 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 резиден-
турата в Париж.

84.  Справка относно проведените активни мероприятия от Европейско направ-
ление при отдел VIII – ПГУ за периода 1. V. 1976 г. – 15. VIII. 1977 година, Со-
фия, 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 
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на Турция. В Белгия в списание „Дипломация” е публикувана голяма статия, пос-
ветена на СССЕ в Хелзинки.

85. 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 противодей-
ствие и разобличаване на политиката на САЩ в района на Балканите и разстрой-
ване на Южното крило на НАТО. Акцент е поставен върху разобличаване опити-
те на САЩ да решат кипърския въпрос в интерес на НАТО.

86.  Оценка за работата на ОР „ Пашов” от резидентурата в Рим по линия на отдел 
8 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”.

87.  Справка относно проведените съвместни активни мероприятия с разузнава-
телните органи на ГДР за времето от 1.I.1979 година до 29.II.1980 година, Со-
фия, 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.

88.  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 реализирането 
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 Хейг“, „плана Роджърс“ и бъдещи те-
хни разновидности.

89.  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 реали-
зирането на акция „Фланг“, АМ „Раздор“, акция „Хоризонт“ и други. По акция 
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„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 нега-
тивните за Испания оценки, направени в документа. 

90.  Организационно обезпечаване на изпълнението на задачите по РЯН  (ракет-
но-ядрено нападение), София, 31 август 1983 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 143 – 144
След като задачата по РЯН е представена, отдел 2 на ПГУ изпраща подробни 
указания на резидентурите в Атина и Никозия за нейното изпълнение. Част от 
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 страна 
на резидентурите и Центъра са проведени мероприятия за тяхното стимулиране 
и обработка на общественото мнение в изгодна за българските разузнавателни 
служби насока.

91.  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.

92.  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.

93.  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 деле-
гациите към щаба бил приведен в бойна готовност. 

94.  Справка относно изпратена грама на резидентурите в Рим, Анкара и Атина, 
София, 2 ноември 1983 г.
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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.

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

96. Въведена бойна готовност в американските бази в Гърция, [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 ня-
кои източници това се извършвало по заповед на общото командване на амери-
канските бази на европейска територия със седалище във ФРГ, а според други е 
свързано с подготвяно нахлуване в Ливан.

97. 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 постановката 
„за изнесена напред отбрана и възстановяване целостта и сигурността на па-
кта“. Според стратегията на НАТО отбраната в южната част на Европа щяла 
да започне от районите пред Турските проливи. Акцентирането в плана върху 
необходимостта да се отстояват турските проливи произтичало от убеждение-
то, че ако те паднели, Варшавският договор нямало да може да бъде спрян нито 
в Егейско, нито в Средиземно море.

98.  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 г.
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 обявя-
ването на „Севернокипърската турска република“, но управлението не разполага 
с данни за евентуално използване на тази повишена бойна готовност за агресия 
против НР България.

99.  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
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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.

100.  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 Се-
верна Италия полицията отказала да даде разрешение за пътуване на нашите 
граждани с хеликоптер над планинската верига Доломити в Южната част на 
Алпите, тъй като там се намирал военен обект със специално предназначение, 
разположен близо до селището Фолгария.

101.  Справка относно работата по линия на активните мероприятия срещу Юго-
източното крило на НАТО от територията на Турция, Гърция и трети стра-
ни, 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 активните 
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 началото 
на 1984 година са проведени общо, самостоятелно или в сътрудничество със съ-
ветското, немското и унгарското разузнаване 66 активни мероприятия. Целта на 
тези мероприятия е била да се въздейства върху задълбочаването на противоре-
чията между Гърция и Турция, разстройване на отношенията на САЩ с Турция и 
с Гърция и засилване противоречията между другите натовски страни. 

102.  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 
готовност 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.

103.  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 парламентът да одобри подобно решение. Поради 
тази причина правителството на Италия предложило на САЩ разширяването 
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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.

104.  Оперативно писмо № 5 относно подготвяно активно мероприятие срещу 
Турция, 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 º компенсирано от страна на САЩ за тайно нарушаване 
на договореното съотношение между военните доставки за Турция и Гърция.

105.  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“. 

106.  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.

107.  Входяща шифрограма № 932 относно закупени от САЩ самолети, предназ-
начени 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.

108.  Оценка относно информационната работа на ОР 110387 – резидент в рези-
дентурата 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.

109.  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 
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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.

110.  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.

111.  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 Минис-
терството на националната отбрана на Италия нова електронна система за 
навигация чрез спътници. В информацията са посочени данни за новата система 
и нейното предназначение.

112.  Справка относно работата на „Бисер“ за периода от 20.08. до 22.09.1989 годи-
на, [Б. м.], 1989 г.
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.

113.  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 радиоразузнавателна апаратура на бъл-
гарската страна за оборудване на радиоразузнавателен пост в сградата на Ге-
нералното консулство на НРБ в Истанбул, Турция.

114.  Входяща шифрограма № 7531 относно предстоящото посещение 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-
туриране на НАТО на основата на отношенията между САЩ и Европа, или съ-
щият е осъден на продължителни разногласия.
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115.  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 отдават на Италия като съюзник в НАТО. Буш бил 
готов на отстъпки към европейските съюзници, но само ако бъде гарантирана 
сплотеността и солидарността в рамките на НАТО. Отчитайки нарасналия 
политически престиж на Горбачов сред политическите партии от Западна Ев-
ропа, американският президент бил решен да направи редица нови предложе-
ния в областта на отношенията Изток – Запад и да отнеме инициативата на 
СССР в предложенията за запазване на мира в света.

116.  Информация относно военноикономическата политика на Турция и проекти 
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.

117.  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.

118.  Информация относно въоръжаване на турската армия с ново оръжие, Со-
фия, 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-
дени с лазерни установки и най-модерна техника. Договорът е бил подписан при 
особено благоприятни финансови условия, включително и кредитиране от стра-
на на Федерална република Германия. 

119.  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 американският архимандрит Пол Иши заедно 
със свои привърженици подготвя стотици писма до видни обществени, поли-
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тически 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 Кипър на Балканите“. Съобщението  е определено като ценно и на-
временно. Предлага се да бъде използвано за информиране на ръководството на 
страната.

120.  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.

121.  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. 
Очаквало се скоро да започнат преговори между Турция и САЩ, по време на кои-
то да бъдат разгледани тези въпроси.

122.  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 щял 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.  

123.  Писмо от началника на II отдел – СЗСВ – МВР до директора на Национална-
та 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 
журналистическите среди, позовавайки се на печата в Люксембург, Европейска-
та общност е провела съвещание, на което е взето решение да се отпусне на Ре-
публика Турция кредит в размер на 236 млн. долара във връзка с понесените загу-
би 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 
милиона долара, а от Саудитска Арабия – петрол за 1,6 милиарда долара.

124.  Оценка за информационната работа на разузнавателен източник 0120 на ръ-
ководство на резидентурата в Анкара за периода от ноември 1987 г. до 31 
март 1991 г.
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АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 522, л. 155 – 156
От получените от източник 0120 информации, използвани за уведомяване на 
съответните инстанции са материалите по състоянието на турско-американ-
ското 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 информа-
ционната дейност на източника както в количествено, така и в качествено от-
ношение.

III. Останалите страни – членки на НАТО и Канада

125.  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 º по линия на НАТО. 

126.  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.

127.  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. 

128.  Комплексен план за взаимодействие между органите на външното разузна-
ване на МВР на НРБ и на КГБ при МС на СССР по организиране на агентур-
но-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 
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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).

129.  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.

130.  Ориентировка-задание относно подготовката на САЩ и НАТО за война и 
признаците за подготовка на ракетно-дрено 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- яд-
рените 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 улесне-
ния за американските ВВС и ВМС или дори сключване на военни или военно-поли-
тически 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.

131.  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.

132.  Информация за реакциите в НАТО по условията на Испания за влизането є 
в Алианса съгласно плана за сътрудничество през 1982 г. , [ Б. м.], 26 февру-
ари 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 ре-
акции сред страните членки. Постоянните им представители в Брюксел приели 
за целесъобразно, в подходящ момент, да съобщят на Испания мнението на па-
кта, че нейното правителство не бива да поставя едностранно подобни условия 
за влизането º в НАТО, тъй като те могат да поставят в трудно положение 
страните от Бенелюкс, ФРГ и Англия.
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133.  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 
американско и натовско военно присъствие. Посочва се, че специално внимание 
трябва да отделят резидентурите в Египет, Мароко и Тунис, тъй като отно-
шенията на разузнаваните страни със САЩ и НАТО създават обстановка, поз-
воляваща разкриване на подготовката за ракетно-ядрено нападение по редица 
конкретни и преки признаци.

134.  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- 
ядрено нападение до този момент е отговорила само резидентурата в Тирана. 
Тя е изготвила списък на всички служители от дипломатическите представи-
телства на страните – членки на НАТО, които са взети под наблюдение. Кон-
статацията е, че не са открити признаци, които да показват подготовката за 
война или ракетно-ядрено нападение.

135.  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 
сержантския и доброволния състав и парична компенсация за срока на отпуск. 
Аналогични били предприетите мерки в Дания и Холандия.

136.  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.

137.  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 амери-
канските амфибийни части, определени да участват в съвместните испанско-
американски маневри „Крайсекс-83“, не са пристигнали на мястото на мане-
врите, къде се намират в момента и какви са плановете на американското пра-
вителство за използването им.
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138.  Входяща шифрограма № 18137. Информация за третия кръг от разговори-
те между Испания и САЩ относно американските бази, Мадрид, 4 декем-
ври 1986 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 77, 77 гръб
Информацията се отнася до намаляването на американското военно при-
съствие в Испания, което трябвало да се съпътства с увеличаване на испан-
ските разходи в рамките на НАТО. Налагало се мнението, че САЩ понякога 
допускали грешни политически стъпки, но добре пресмятали военнострате-
гическите си интереси.
В оценката на информацията се посочва, че американската тактика да се 
преговаря от позиция на силата засягала достойнството на Мадрид.

139.  Входяща шифрограма № 6263. Коментари относно испанско-американ-
ските 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 счи-
тало, че американската страна била особено раздразнена от хода на прегово-
рите с Испания за военните бази. САЩ се ръководили от създадения от сами-
те тях принцип, че са „защитници“ на Западна Европа и обвинявали Испания, 
че с искането си за намаляване на базите тя затруднявала „спасителната“ 
роля на САЩ.

140.  Входяща шифрограма № 18853. Информация относно перспектива за ре-
шаване на въпроса за американските бази в Испания, Мадрид, 17 ноем-
ври 1987 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 78
В шифрограмата се посочва, че испанското правителство е взело катего-
рично решение американските бази в Торехон и Сарагоса да бъдат закрити. 
Възможно било Торехон да се превърне в спомагателен комплекс във военен 
вариант на централното мадридско летище, а това в Сарагоса да бъде „от-
стъпено“ за ползване от НАТО.

141.  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 посред-
ством използване на самолетите „Ауакс – Е – 3 А Сентри“. След провалянето 
на проекта на трите страни Испания нямала никакви възможности да закупи 
самостоятелно тези самолети. Поради това тя имала намерение да се вклю-
чи към останалите единадесет западноевропейски страни, които участвали в 
системата на НАТО – „Ерборн Иарли Уарнинг Форс“, за да използва услугите 
на самолетите „Ауакс“ срещу неголеми разходи. 

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

143.  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 необходимост-
та от преговори за тяхното съкращаване.

144.  Справка относно задачите на резидентурата в Лисабон по изпълнение на 
плана по раздела на Божков /08 отдел/ за 1989 година, [Б. м.], 13 януари  
1989 година
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 685, л. 57
Във връзка с 40-годишнината от създаването на НАТО се планира подготов-
ката и публикуването на материали с цел да се покажат някои отрицателни 
последствия 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“.

145.  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 
заглушаване на ефира по всички ленти и честоти на късовълновия обхват. Пред-
полагало се, че заглушаването е предприето във връзка с Командно-щабното уче-
ние на НАТО „Уинтекс – Симекс-89“.

146.  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, но-
вата американска администрация се стремяла да осъществи доставки на свои 
модерни военни системи за Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Пакистан. Счи-
та се, че американският стремеж към завладяване на оръжейния пазар в Близкия 
изток е резултат от намеренията на САЩ да се настанят трайно в района и да 
предотвратят съветското навлизане с нови бойни средства на арабския пазар.

147. 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 º за въоръжаване, в  т.ч. ракетно, до 1995 година, 
красноречиво говорят за подготовка на страната за случай на ядрен конфликт.

148.  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
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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“.

149.  Входяща шифрограма № 16894 относно обединяване на ФРГ и ГДР, Люксем-
бург, 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 ФРГ и ГДР поради исторически опит и съображе-
ния. Подобно е било мнението на САЩ, поради опасност от разпадане на воен-
ните блокове на НАТО и Организацията на Варшавския договор, което щяло да 
доведе до възникване на дисбаланс в международните отношения.

150.  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 за-
почналите преговори между Норвегия и Великобритания за подписване на спора-
зумение за дислоциране на британски изтребители бомбардировачи във военно-
въздушната база „Бардьофос“, в Северна Норвегия. Споразумението предста-
влява съставна част на съществуващите в НАТО договорености за изграждане 
на инфраструктури, способни да приемат военни подкрепления в случай на криза.
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A lIst of DoCUments  
wIth AnnotAtIon

I. First Main Directorate – State Security against the prime enemy -  
United States of America and the main member states of NATO –  

Federal Republic of Germany, France and Great Britain

1.  Measures on the security of classified information of NATO in the diplomatic 
missions of member states of the pact located behind the Iron Curtain [N. p.], 7 
March 1959 (in Russian)
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 449, л. 56 – 62
The document containing the measures on the security of classified NATO information is 
sent from Paris. It was prepared by the Pact Committee on Safety Issues in relation to the 
need of sending classified NATO information for information purposes and examination 
to diplomatic missions in the countries of the Soviet bloc. The Committee considered that 
there was a serious threat to the safety of this information and put several requirements 
that member states of NATO should comply with. One of them was not to send documents 
marked “COSMIC TOP SECRET” to countries behind the Iron Curtain.

2.  Report on the tasks of the residents and subjects to penetration by agents under 
Department III, Directorate I – State Security, Sofia, 18 April 1960. 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. ,   л. 6- 12
Bulgarian residency in the Federal Republic of Germany, France, Italy, Austria and 
Switzerland was assigned tasks related to the acquisition of intelligence information 
in relation to the activities carried out on the territory of these countries by the prime 
enemy – Unites State of America against People’s Republic of Bulgaria and other socialist 
countries. The main objects of agents’ penetration were also specified - the headquarters 
of the European Command of NATO, American Information and Propaganda Center in 
Rome, the European Bureau of the American Academy in Geneva, as well as Bulgarian 
emigrant organizations.

3.  Plan on the agents and operational activities in relation to France for the first half of 
1962, Sofia, 6 February 1962
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 233,  л. 105- 108
The measures planned were aimed at revealing the plans and intentions of the US 
Intelligence Center to recruit and train Bulgarian traitors to the Motherland. On the 
other hand, the Centre was tasked to work on the recruitment of a Bulgarian, who is 
lecturer at NATO. 

4.  Report on the agents and operational activities in relation to France for the period 1 
January 1965 - 30 November 1965, Sofia, 1965.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 1- 4
Despite the favorable operating situation, not a single operation was detected during 
that period in relation to the main object - NATO. It was reported that the policy of 
isolation of the American influence in Europe and the reconciliation of France with the 
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socialist countries was intensifying. French President De Gaulle vividly demonstrated its 
determination to conduct an independent national foreign policy. 

5.  Report on the activities of the residents in London for the period 01. I. 1965 - 30. XI. 
1965, Sofia, 1965          
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239, л. 29 – 35
The report notes that the examination of the situation in and around the main object 
of penetration - Foreign Office and the related institutions and persons has continued. 
Efforts have been made to maintain some links with officials from this office. It is specified 
that the shyness and diffidence of working successfully against Britain and recruit English 
citizens have not been completely overcome yet.

6.  Plan for the operation of Military Disinformation Unit to Office “B”, Department 
VI, Directorate I – State Security Sofia, 14 July 1965.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 205, л. 5 – 6
The plan for activities aimed at conducting military disinformation was proposed 
by the Head of Department VI (Information) and was approved by the Head of First 
Main Directorate – State Security. It states that First Main Directorate together with 
Directorates III and IV were obliged to evaluate the signals about shown interest in the 
armed forces of the People’s Republic of Bulgaria by citizens of the capitalist countries 
visiting the country, as the main objects were used as channels for disinformation. 

7.   Plan for the operation of Military Unit for Active Measures to Office “B”, Department 
VI, Directorate I – State Security Committee, Sofia, 23 November 1965.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 205, л. 14 – 16
In connection with the issuance of a note to restrict areas for visits by foreign diplomats, 
was planned for Office “B” to propose to the General Staff of the Bulgarian Nation Army 
to build closed areas. The latter should be used to detect enemy agents and to establish 
them as actual objects in the plans of NATO.

8.  Report on the information activities carried out by the residents in Paris in 1965  
[N. p.], 1 December 1965
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 239,  л. 5- 10
Information activities carried out by the residents in relation to NATO were positively 
assessed. Information sets obtained were characterized by undisputed secrecy and clarify 
better a number of important issues of NATO. Especially valuable was the information on 
indications that the Ministry of Foreign Affairs of France forbid the French radio to carry 
out an open anti-communist propaganda towards the socialist countries.

9.  Plan for agents and operational activities in relation to the United States of America 
for 1968 of the residents in New York, Sofia, 15 November 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 140 – 145
A task was assigned to examine suitable persons among foreign diplomats and American 
citizens of Bulgarian origin and local ones, working or having a relationship with the 
employees of the objects of penetration. As objects of penetration were defined the US 
Permanent Mission to the UN and the missions to Greece and Turkey to the United Nations.

10.  Plan for agents and operational activities in relation to the United States of America 
for 1968 of the residents in Washington, Sofia, 15 November 1967
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 241, л. 134- 137



60

Given the operational situation in the United States of America, characterized by 
constant strengthening of police intelligence and counter-intelligence work and the 
mania of spying, it was believed that the operational staff of residents was unable to 
carry out recruitment work.

11. Notes on the work of legal positions of member states of NATO, Sofia, 7 April 1976.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 243, л. 90- 91
Notes were made by the Head of Department III – First Main Directorate (Western 
countries) related to the development of special security instructions by NATO, which were 
already applied in the fight against the intelligence activities of the socialist countries. 
That, as well as the ambition of the United States of America and NATO to conduct 
enhanced anti-Soviet and anti-communist propaganda after the Helsinki conference, 
imposed a constant work on improving the qualifications of the entire operational staff.

12.  Letter from the Head of Department III – First Main Directorate to the Minister of 
Interior, Sofia, 21 June 1976.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а.е. 243, л. 82- 89
The Head of Department III to First Main Directorate of State Security informed the 
Minister of Interior Dimitar Stoyanov that a committee was formed in the United States 
of America, arbitrarily and unilaterally, consisting of representatives of the government, 
which were given illegal functions of control over the countries involved in final meeting 
in Helsinki. According to the Head of Department III – First Main Directorate, the 
purpose of this committee was to gather evidence - existing and non-existing, so that 
it could prove during the forthcoming meeting in Belgrade that the socialist countries 
were not sincere and did not honor their obligations.

13.  Report on the business talks held in Sofia with Colonel Vadim Petrovich Ivanov, 
Head of Unit “A”, First Main Directorate - KGB [N. p.], 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 199,  л. 19 – 20
During the talks were discussed issues related to the implementation of actions to be 
taken against the entry of Spain into NATO, acting from the positions of Asian and 
African countries and active measures, denouncing the intentions of the US President 
Jimmy Carter to produce and arm a neutron bomb and cruise missiles.
In connection with the forthcoming Belgrade meeting an active measure for insulation 
and reduce US influence among Western European delegations was planned.

14. Working plan of the European direction in 1978, Sofia, 8 December 1977.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 200, л. 28 - 30 
The main efforts were directed towards strengthening the process of detente and the 
principles of peaceful coexistence, reflected in the Final Act of the CSCE in Helsinki in 
1975. It was planned together with the German partners to carry out the “Mars” operation 
during which to use information of First Main Directorate about the discussions in NATO 
on issues related to the neutron bomb. The aim of the operation was the processing of 
public opinion in the United States of America and the Western Europe.

15.  Proposal of England for convening a meeting on the negotiations for the reduction 
of armed forces and armaments in Central Europe at the level of foreign ministers, 
Sofia, 1978.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 140, л. 18 – 21
On the summit of NATO in Washington, held on 30 and 31 May 1978, the English 
delegation distributed a letter in which clarified the policy objectives pursued by 
convening a meeting on the negotiations for the reduction of armed forces and armaments 
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in Central Europe at the level of foreign ministers. It emphasized that it was necessary 
not to allow the countries of the Warsaw Pact to come up with a proposal on this issue 
and to avert any objection to the forum.

16.  Report - orientation on improving and strengthening the work of NATO [N. p.],  12 
March 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 449,  л. 63 – 69
The Report stated that during the last session of the NATO Council in Washington, 
the countries - participants in the bloc adopted a military rearmament program, 
unprecedented in scale, to be completed by 1993. The relations of member states of 
NATO with China and Japan were expanding. The efforts of the West to turn NATO 
into a universal mechanism for undermining the communist movement in the capitalist 
countries were strengthening.
The establishment of steady agents’ positions in the governing bodies of NATO located on 
the territory of the member states of the bloc became the primarily mean to successfully 
resolve tasks of First Main Directorate in relation to NATO.

17.  Brief assessment of the political and operational situation in the United States of 
America and the activities against NATO [N. p.], 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 202, л. 16- 19 
Highlights of the political situation in the United States of America were the intensification 
of the political and ideological activities against the socialist countries, which were 
expressed mainly through the “Carter Doctrine” on the issue of human rights and 
consolidation of the forces of the capitalist system through closer coordination of actions 
of its three main centers – United States of America, Western Europe and Japan.
In the field of activities against NATO was assigned a task to counter the activities 
of the reactionary circles of the pact aimed at deterring the process of detente and 
normalization of the relations East - West.

18.  Note on the mission of Colonel Ivan Petkov Ivanov in Berlin – German Democratic 
Republic, Sofia, 11 February 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 1 - 3
One of the tasks of Colonel Ivanov during his trip to Berlin was to clarify the possibilities 
of preparing a document by an appropriate agency of the German Democratic Republic 
to reveal the strategic plans of the United States of America and NATO in the Middle 
East. During the meeting between Colonel Ivanov with the Deputy Head of the Active 
Measures Department to the Intelligence Directorate of the German Democratic 
Republic, Hans Knaus, the latter assured him that he can prepare one if the Bulgarian 
state give him a draft of the document.

19.  Plan for joint, respectively coordinated active measures for 1981, Varna, 2 
September 1980.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 89 – 92
The plan specifies the main lines of work of the departments for active measures of the 
intelligence at the Ministry of Interior of People’s Republic of Bulgaria and the Ministry 
of State Security of the German Democratic Republic. In order to weaken the positions 
of NATO, it was provided the launch of a document by the German Democratic Republic 
in African and Arab governmental environments in which to emphasize the ambition of 
NATO to expand its sphere of action and this was presented as an important part of the 
policy of the Federal Government. The German state agreed to draft the document and 
the Bulgarian state was committed to its implementation.
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20.  Report № 2267 on the brochure related to the Cyprus issue, [N. p.], 25 November 
1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4а, а.е. 226, л. 12
The report specifies what data should be incorporated in the brochure on the Cyprus 
issue. KGB recommended to First Main Directorate to put information about the attempts 
of the Unites States of America and NATO to expand its military presence on the island.

21.  Operational letter № 1 from Kondov (Head of First Main Directorate) in relation 
to Bozhkov (Department VIII), [N. p.], 31 January 1981.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 644, л. 1 – 5
The letter states that the plan approved in 1981 provided a series of active measures to 
be carried out with the participation of residents of First Main Directorate in Western 
Europe and the United States of America. It indicated that the activities against NATO 
at this stage required efforts to be directed towards the successful completion of the 
Madrid meeting (Operation “Horizon”). One of the most important tasks included in the 
plan was the organization and systematic search for facts, materials and publications, 
compromising the United States of America and its Western allies as opponents of 
détente.

22.  Report on the agents and operational situation in England and some peculiarities 
in working with formal and fiduciary relations, Sofia, 6 April 1981 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 141, л. 36 – 41
According to the information received, the conservative government and personally 
the Prime Minister Margaret Thatcher insisted on linking détente in Europe with 
resistance from the West to the influence of the USSR and the socialist community in 
Africa and Asia, as well as to review the relationship of Great Britain to the policy of 
detente. In this regard, the agents and operational situation in the country was defined 
as unfavorable, which explains the remarkable stagnation in the work on the foreign 
intelligence.

23. Measures pursuant to Ministerial Order № 7 / 19. I. 1977, Sofia, 28 June 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 10 – 11
The document states that in implementing the requirements of the Ministerial Order № 
7/19 of 19 January 1977 to collect information about characterizing that preparation of 
the enemy for a sudden attack against People’s Republic of Bulgaria and the countries of 
the Warsaw Pact, Main Investigation Directorate to the Ministry of Interior committed 
to collect information on military, political, scientific and technical potential of enemy 
countries, as the information received to be promptly submitted to the interested 
departments and the leadership of the Ministry.

24.  Orientation - statement on the preparation of the United States of America for a 
war and signs of timely disclosure of preparations for a sudden nuclear missile 
attack [N. p.], 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 99 – 102
The orientation was sent to Second Main Directorate. It stated that the special services of 
the United States of America and NATO played a vital role in the immediate preparation 
of a sudden nuclear missile attack. In this connection should be expecting certain 
changes in the nature of their activities. The task of the intelligence services was to 
collect information necessary to specify the time for assault and dislocation of objects 
of attack.
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25.  Relationships between the United States of America and Western Europe, Sofia, 
1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742,  л. 16- 17
According to data received, Western Europe was alarmed by the possibility of the Reagan 
administration to trigger a nuclear conflict with the Soviet Union, hoping to keep the 
US territory safe from a counterstrike. These suspicions of Western Europe intensified 
after the meeting of the NATO Nuclear Planning Group in December 1981, US officials 
did not explain the essence of the concept of the United States of America for “limited 
nuclear war”.
The attempts by the White House to intervene in the internal affairs of Poland and to 
impose to its allies even harder course in respect of the socialist countries raised serious 
concern in Western Europe.

26.  Report on the work in relation to the United States of America and NATO for 1982, 
Sofia, 22 November 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 648, л. 29- 34
Department VIII – First Main Directorate (Active Measures) received thanks from the 
Soviet partners for successfully organizing the “Integral” operation, which consisted 
of giving publicity to a NATO “document”, through the possibilities of the department,  
prepared by First Main Directorate - KGB revealing US doctrine to conduct limited 
nuclear war in Europe. In parallel to this active measure in Western Europe was 
published and distributed the “Evroshima” brochure indicating the threat to Europe 
from the US militaristic course.

27.  Report on the effect of active measures against the United States of America and 
NATO for 1982 - 1983 [N. p.], 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651,  л. 29- 30
Irrespective of the different methods and forms of conducted active measures - exposes, 
discrediting, influence and support of anti-American, anti-war forces in the world, 
documentaries and books publishing, their effect was achieved. Some major active 
measures succeeded in demonstrating to Western Europe that its national interests were 
grossly trampled on the expense of the interests of NATO, in which the United States of 
America had a leading role.

   28. French rapid reaction forces, Sofia, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384,  л. 86- 87
According to data obtained in the spring of 1983 the French Parliament adopted a draft 
to create a rapid reaction force. The main goal of these forces was to strike the second 
echelon of the enemy, in this case – “operational maneuver group” according to the 
Soviet structure. According to French military leaders, Union of France and Federal 
Republic of Germany in NATO would implement RRF. It was believed that the two 
countries could do more to effectively defend Western Europe at any point than the US 
“Rapid Reaction Corps.”

29. The work of the residents on issues of the nuclear missile attack [N. p.], 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382,  л. 170- 171
The ongoing deployment of missiles with an average radius of action in Western Europe, 
the actions of the United States of America and its NATO allies in the Middle East 
was cited as proof of the open approach adopted by the US course toward military 
confrontation. In this situation, the work of residents on the issues of the sudden nuclear 
missile attack became a paramount task.
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30.  Intelligence signs to detect immediate preparation for the use of nuclear weapons,  
[N. p.], 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 382,  л. 44 – 49
Indicates the intelligence signs associated with the preparation of strategic missiles with 
ground and sea basis and the strategic aviation. One of the most important features was 
the intensifying radio exchange between the MIC and the headquarters of the Allied 
Forces in Europe. According to the published data, the US president could take the 
decision to suddenly use nuclear weapons, while the Chief of Staffs Committee should 
prepare the order within 2 minutes. The launch of the intercontinental ballistic missiles 
could be accomplished in between 7 and 9 minutes after the decision for a nuclear 
attack.

31.  Order of the Head of First Main Directorate – State Security, General Lieutenant 
Vasil Kotsev on the establishment of Information and Operational Headquarters 
to coordinate the activities of First Main Directorate – State Security on detection 
of signs for preparation of sudden nuclear missile attacks and action in crisis 
situations, Sofia, 11 April 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382,  л. 106- 107
A permanent Information and Operational Headquarters was established within 
Department VI, First Main Directorate – State Security in connection with the intensifying 
international situation and the United States of America’s preparation for a nuclear 
missile war against the USSR and the countries of the socialist camp. It was constructed 
as a unit within the structure of the Information and Analytical Department, including 
two military and strategic analysts.

32.  Plan on the organizational activities of First Main Directorate – State Security 
for implementation of the guidelines approved by the Minister of Interior on the 
intelligence work for the preparation of timely detection of nuclear missile attack 
against our country and the countries of the socialist community, Sofia, 30 May 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382,  л. 128- 131
To improve the organization of intelligence work to acquire information on the 
preparation of the United States of America and NATO for war and signs of timely 
disclosure of preparation for sudden nuclear missile attack, summaries - assignments 
specified by country were prepared. Priority in the assignment was timely acquisition 
and transmission to the center of information from the agents having access to data for 
the immediate preparation of a sudden nuclear missile attack.

33.  Information on planned and conducted active measures for the first half of 1983 
in relation to direction “Unites States of America and NATO”, Sofia, 20 June 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651, л. 20- 22     
The book Generals for Peace, translated in Bulgarian language was planned for 
publishing in order to be used to propagate the idea of a nuclear-free zone in the Balkans. 
The cooperation of Propaganda Department was agreed at the Ministry of Interior for 
organizing publications and interviews as the release of the book from print should be 
bind to the Assembly for Peace in Prague in June 1983.

34.  Information on activities carried out by LTO and residents in relation to revealing 
the signs of preparation of a sudden nuclear missile attack [N. p.], 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 147 – 149
In implementing the guidelines of the leadership of First Main Directorate on the activities 
of residents on the signs of preparation of sudden enemy - nuclear missile attack against 
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the Warsaw Pact countries, in some LTO were designated operatives to monitor the 
work of the residents, specifically for this task. Measures to penetrate in the object were 
identified. They are related to the preparation of sudden nuclear attacks. In countries 
where there were US military bases, the residents periodically routed operatives tasked 
to carry out visual observation and to monitor for external signs of changes occurring 
in the databases.

35.  Information about a telegram sent to all residents entrusted to work for disclosure 
of preparation of a sudden nuclear missile attack, Sofia, 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 161
By order of Boykov (Minister of Interior), to all residents, to which was sent the orientation 
to start work on detection of signs of preparation of the enemy for sudden nuclear missile 
attack against People’s Republic of Bulgaria and the countries of the socialist camp, 
with the telegram of 20 June 1983 was ordered in each mail with passage № 1 to report 
on the organization activities implemented by them. One more time attention was paid 
on the critical importance and permanent nature of the task.

36.  Information on some intelligence evidence relating to France’s preparation for the 
use of nuclear weapons, Sofia, 13 August 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 3 – 5
The observation made in some areas of France showed that there have not been seen 
any movements in the French nuclear forces. It was believed that such a movement was 
possible in September, when the installation of advanced US nuclear systems in Western 
Europe was scheduled.

37.  Activities of First Main Directorate – State Security in relation to sudden nuclear 
missile attack held in August-September 1983, Sofia, 26 September 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 162 – 163
The document stated that an examination of information and signals about increasing 
the strategic reserves of food in Federal Republic of Germany and the strategic stocks of 
raw materials in France has begun. The change of the wartime KP of the US government 
and changes in the code and digital systems were also examined.

38.  Report on the cooperation with the German comrades for 1981-1983 in relation to 
the United States of America and NATO, Sofia, 26 September 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651,  л. 23- 25 
It was specified that the co-operation with the German state in relation to the United 
States of America and NATO was developing upward, as evidenced by the increasing 
number of joint active measures and the volume of data exchanged under each operation. 
Some active measures become long-term operations with complex character: „Flank“, 
„Horizon“ and „Mars.“

39.  Report on the cooperation with the Soviet comrades for 1982-1983 in relation to the 
Unites States of America and NATO, Sofia, 17 October 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 651,  л. 26- 28
In the report is stated that in the process of cooperation between KGB and First Main 
Directorate, besides the joint activities, it was committed accumulation of materials 
and formed a preliminary plan to conduct a new active measure („Sworn enemy – 
4”) with a focus on the prime enemy – Unites States of America. A new element in 
this cooperation was the preparation of an active measure under „Diana“ operation, 
manifested in organizing a meeting - discussion within the European Parliament on the 
issue of nuclear-free zones, in particular a nuclear-free zone in the Balkans.
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40.  Operational letter № 3 to the Head of Department III – First Main Directorate 
(Western countries) [N. p.], 5 March 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 384, л. 186 – 187
The letter says that it was sought an influence on USSR to accept the placement 
of missiles with an average radius of action in Europe and return to the talks in 
Geneva. In the annex to the letter was contained information about some moments 
in the position of Great Britain in the relations East - West. It specified details about 
its participation in NATO exercises and the ban for socialist countries’ ships to enter 
the English ports.

41.  Note from Colonel Todor Boyadzhiev, Deputy Head of First Main Directorate – 
State Security and Head of Department VI (Information) to the Head of First Main 
Directorate – State Security, Sofia, 13 December 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 196 – 197
In order to increase the qualification of the staff in relation to issues on preparation 
by the enemy of a sudden nuclear missile attack against the countries of the socialist 
community, it was agreed for senior officials from Intelligence Directorate – General 
Staff to give a series of lectures. Plans on topic: “The military preparations of NATO 
and perceptions of conduct of the war and hostilities of BSN” – lecture to be delivered 
personally by the Head of the Intelligence Directorate - General Staff General - Colonel 
Zikulov.

42.  Information № 43 on the securement of US troops for reinforcement during their 
transfer to Europe through England, [N. p.], 20 February 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 8 – 9
The information is sent by the Deputy Head of the General Staff of People’s Army and 
Head of the Intelligence Directorate - General Zikulov. The document stated that the 
plans of NATO military command provided, in times of crisis war, part of the US troops 
to be transferred through Great Britain in order to reinforce the groups of the United 
Armed Forces of the bloc on the North European and Central European theater of 
war. The implementation of tasks related to the transfer of troops would begin with the 
bringing of the armed forces of NATO from peace to wartime mode.

43.  Report on the signs of preparation for war and sudden nuclear missile attack 
acquired by the bodies of the Ministry of Interior of People’s Republic of Bulgaria 
in May 1986, [N. p.], May 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 10 – 13
As signs of preparation for war and sudden nuclear missile attack were considered the 
decision of the British government to allow to the United States of America to use its 
bases in the United Kingdom during an eventual attack against Libya, the transfer of a 
company of British commandos from the UK base “Dekiliya” to the island of Cyprus 
and the relocation of a squadron fighters F - 16 by the US Air Force to a unspecified 
airport in the Middle East. The Report also noted that the French General Staff has 
given an order all armored vehicles in combat positions to be repainted in khaki.

44.  Report on the materials in relation to the sudden nuclear missile attack issues sent 
from Sofia in the first half of 1986, [N. p.], 29 August 1986 /Russian/
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 70 – 71
Тhe report states that the Centre (KGB) received 23 telegraph messages from Sofia 
with Index “И-ВН“, which illuminated the activities of the United States of America 
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and other NATO countries in five areas in which it was possible to exhibit signs of a 
sudden nuclear missile attack - political, military, economic, civil defense and the secret 
services activities.

45.  Report on the signs of enemy’s preparation for war and sudden nuclear missile 
attack acquired by the bodies of the Ministry of Interior – People’s Republic of 
Bulgaria in September 1986, Sofia, 19 September 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 394, л. 79 – 83
There were noticed several signs of enemy’s preparation for war. In the British base of Akrotiri, 
an increased number of departing aircrafts was observed. In the area of   the settlements 
Vinrut in Eifen was built a bomb shelter for the needs of the Bundesfera. At the same time 
there were built shelters for the civilian population in the cities of Acker and Wuppertal.

46.    Report on the work of the Information and Operational Staff of First Main 
Directorate – State Security on the sudden nuclear missile attack issues during the 
period 1984-1986, Sofia, 30 December 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 394, л. 162 – 167
After the summer of 1986 it was reported a sharp drop in the quantity and quality of 
information received at the Center. A number of residents and operatives, even people in 
the Center, begin to be guided by the logic that in the era of strategic parity between the 
USSR and the United States of America, a nuclear missile war was impossible.

47.  Information on the space program of NATO and the participation of the United 
Kingdom, [N. p.], 4 February 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 144, л. 17 – 18
The document states that on 19 January 1987, „British Airspace” and “Marconi” 
received from NATO a contract for the construction of two military communication 
satellites in total amount of 90 million British pounds. According to the contract signed 
between the British Ministry of Defence and NATO, the first satellite should be launched 
in 1990 and the second in the middle of 1990.
48. Report on restricting the export of missiles that carry nukes, [N. p.], 27 April 1987 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 144, л. 72 – 73
The report states that Great Britain, together with the six member states of NATO 
(Canada, France, West Germany, Italy, the United States of America) and Japan have 
taken a joint decision to ban the export of missiles that can be used as carriers of nuclear 
charges, as well as the export of technology for their production. Without signing a 
specific document, these countries have developed only rules for general government 
policy in this area in order to limit sales of missiles and equipment for other countries.

49.  Assessment of the information work on the foreign political intelligence of the 
residents in Tokyo for the period 1 January 1988 - 31 December 1988, Sofia, 20 
January 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 216, л. 1 – 5
During that period the residents in Tokyo worked to clarify several priority information 
and analytical tasks. The task related to the sudden nuclear missile attack was ranked 
first, but the acquisition and use of information on this issue were just few in number. The 
other important tasks were related to estimates of the United States of America, Japan 
and NATO of the political aspects of security and negotiations between the USSR and 
the United States on the Disarmament.
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50.  Information about a US military base located in the town of Germersheim – Federal 
Republic of Germany, 25 November 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 21 – 22
The document contains information about the US military base located in the town of 
Germersheim, Federal Republic of Germany. One of the main purposes of the base was 
storage and maintenance of tanks, which were used in NATO exercises. The base was 
also used for repair of old military equipment from the Leberserviz enterprise with 120 
employees, among which were a dozen of Bulgarian and Polish immigrants.

51.  Incoming cryptic message: Some estimates and projections of a US diplomat, 
Geneva, 14 December 1988.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742,  л. 127
The cryptic message states that the euphoria in the United States of America in 
relation to putting into production the new bomber B - 1 Stealth, which was considered 
undetectable by the radars of the Warsaw Pact counties, was over. In the most recent 
American intelligence, the USSR was able to detect electronically these planes, making 
them meaningless. Information was assessed as plausible.

52.  Information to Moscow on organizing additional events on the occasion of the 40th 
anniversary of NATO, Sofia, 6 January 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 70 – 71
After the talks held in 1988 between First Main Directorate and the KGB in Moscow, the 
Bulgarian state informed its Soviet partners that it intends to organize active measures 
according to its own possibilities on the occasion of the 40th anniversary of NATO. The 
letter proposed to discuss the possibility of cooperation in spreading the events.

53.  Information to Berlin on organizing additional measures on the occasion of the 40th 
anniversary of NATO, Sofia, 9 January 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 72
Bulgarian state informed its German colleagues that in connection with the 40th 
anniversary of NATO it plans to prepare some active measures such as flyers, 
announcements, small brochures and others, in order to counteract the propaganda 
campaign of NATO that the alliance plans to deploy in West Europe and - in particular 
to disclose negative consequences for European countries from the existence of NATO 
in all aspects.

54.  Information about the forthcoming development of a new missile „air - air“ for 
the needs of the US Navy from the company Haig Aircraft Company, Madrid, 15 
December 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 401, л. 31
The document reports that an American consortium composed of the companies Haig 
Aircraft Company and Rayton Company signed a contract worth 110 million U.S. dollars 
with the US Navy for the design and manufacture of advanced missile „air - air“. The 
main purpose of this missile was the interception of enemy aircrafts at a long range. It 
was expected to enter into production in 1998.

55.  Forthcoming reduction of military sites in the United States of America, [N. p.], 1 
January 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 401, л. 42
In December 1988, a government commission, established by Congress, came with a 
proposal to liquidate 86 military bases in the United States of America and to make 
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cuts in other five major bases in order to save 5,6 billion U.S. dollars within the next 
20 years. Secretary of Defense of the United States of America, Frank Karluchi, had to 
accept or reject the proposal, while the Congress had to consider it.

56.  Report on the tasks of residents in France on the implementation of the plan section 
of Bozhkov 1989, [N. p.], January 20, 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 , а.е. 685, л. 59 – 60
In connection with the 40th anniversary of NATO as the primary task is defined in the 
Centre to send materials and specific facts showing negative consequences for Europe 
and its peoples from the existence and activities of NATO.

57.  Orientation - assignment on the command - staff exercise of NATO „Wintex – 
Siemens 89“, Sofia, 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 209, л. 13 – 16
The assignment specifies that in the course of that exercises, the military and political 
leadership of NATO was working on bringing the bloc from peace to war mode. Such 
military exercises manifested a number of actions of the enemy, which were likely to 
be made in immediate preparation for sudden nuclear missile attack against the Soviet 
Union and the member states of the Warsaw Pact.

58.  Information about active measures prepared or carried out outside the scope of 
the plan in the first four months of 1989 in relation to the Unites States of America, 
NATO and Western Europe [N. p.], 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 685, л. 89 – 90
In implementation of the additional plan for action “Boomerang - 40” in connection 
with the 40th anniversary of NATO, there were conducted several active measures against 
this political-military organization. Department XV – First Main Directorate (Technical 
Documentary) was tasked to print the article “Federal Republic of Germany - the largest 
aircraft carrier of NATO in Europe.” The article was planned to be distributed before 
the session of the blocs at the end of May 1989 in Germany.

59.  Assessment of information in relation to the work of operative 10787 from the 
residents in London for the period XI to XI.1989 Sofia, 21 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 213, л. 8 – 9
The document notes that for the six-year period in relation to the issues of sudden 
nuclear missile attack, the operative provided only one information set which was 
used. In relation to the foreign political intelligence for the same period were sent 35 
information sets, only 7 were used, i.e. an average of one per year, which was defined as 
unsatisfactory and unjustifiable circumstance.

60.  Information assignment of Captain Ivan Malchanov - Senior Intelligence Officer in 
Scientific and Intelligence Directorate, Sofia, 28 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 213, л. 14 – 15
It became clear that the task of revealing the signs of preparation of the United States 
of America and NATO for war and sudden nuclear missile attack against People’s 
Republic of Bulgaria and the Warsaw Pact was placed second in the overseas activities 
of the operative. At this stage, priority was given to another task – revealing the plans, 
intentions and actions of Turkey, the United States of America and NATO in connection 
with the revival process.

61.  Report on the information activities of the residents in Tokyo from 1.09.1988 to 
10.04.1989, Sofia, 20 April 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 216, л. 8 – 10
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The report states that 61.8% of the information material sent by the residents in Tokyo 
was used, ten were valuable, and three were secret. However, the priority information 
and analytical tasks were not sufficiently highlighted, for example: sudden nuclear 
missile attack, plans of the Unites States and NATO to achieve military superiority over 
the USSR and the Warsaw Treaty Organization, and the revival process.

62.  Incoming cryptic message № 6506. Information regarding the position of the United 
States of America on the NATO armed forces in Germany, Brussels, 7 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 742, л. 143 – 143 гръб
The cryptic message reported that in the town of Uliugen the Association of the US Army 
in Germany has conducted a seminar on „The Future of NATO“. During the seminar it 
became clear that according to the strategy of NATO, in Germany should be deployed 
additional forces, able to hold the front line of the West German borders in times of 
Soviet attacks. Meanwhile, conventional weapons of NATO should be modernized, as 
with the current arms, the pact could not provide conventional defense without a risk of 
leaping over the “nuclear threshold“.

63. Incoming cryptic message № 7320. Information on the program of the US State 
Department on the US policy toward the Soviet Union, Brussels, 23 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 141 – 141 гръб
The cryptic message reported that the US State Department has drawn up a concept 
for the policy of the Bush administration towards the USSR. Given the uncertain 
outcome of reconstruction in the USSR, the United States of America should continue 
to take responsibility for ensuring the security of its NATO allies through military 
and economic power and leadership in the technology sphere. The concept noted that 
for decades, the Soviet Union represented a „threat to peace in the world“ and signs 
of change in the policy of the USSR should be viewed cautiously due to a number of 
reasons.

64.  Information assignment of Senior Lieutenant Valentin Samsarov, a Senior 
Intelligence Officer in Department III, First Main Directorate – State Security 
Sofia, 6 June 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 224, л. 8 – 9
The assignment stated that during his overseas trip, the operative would work on several 
priority information and analytical tasks that were in correlation with the changes taking 
place in Europe. First was given the task associated with the new role of West Berlin in 
the modern system of international relations, second was the revival process and more 
specifically an assessment of the member states of NATO in relation to the Bulgarian - 
Turkish relations, third - the human dimension in the pan-European process and finally - 
the tasked about the place and role of Federal Republic of Germany in NATO.

65.  Operational letter № 6 of 15. 06. 1989 on the sudden nuclear missile attack [N. p.], 
15 June 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 401, л. 151 - 152
The letter reported that the military exercises of NATO „Wintex 89“ have caused great 
discontent on the part of Federal Republic of Germany and Italy. The reason for that was 
the decision of the Supreme Command for Europe „Sakseur“ to perform three tactical 
nuclear strikes on the territory of the German Democratic Republic by American bombers 
using bases in the Federal Republic of Germany. This decision greatly irritated the 
political circles of Federal Republic of Germany, who considered inadmissible to speak 
about nuclear strikes and in fact against a part of the German people. Federal Republic 
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of Germany and Italy announced the initiation of negotiations on the elimination of 
tactical nuclear missiles in Europe. Their position was backed by Spain.

66.  Operational letter № 7 of 4 July 1989 on the signs of a sudden nuclear missile 
attack against the USSR and other socialist countries, [N. p.], July 4, 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 156 – 157 
The letter stated that the residents in Washington have not seen significant signs of 
preparation or conduct of a sudden nuclear missile attack against the Soviet Union and 
other socialist countries. It was also noted that the new proposal of the United States 
of America and the member states of NATO to destroy a significant part of the combat 
aviation has inspired serious concerns in the Congress. The proposal of the President of 
the United States of America would require the unprecedented destruction of about 750 
combat and training aircrafts, located in Western Europe and more than 6000 aircrafts 
of the Warsaw Treaty Organization. Regardless of the heated discussions, a number of 
capacities from the US Air Force accepted the destruction of combat aircrafts from both 
sides as a real irreversible process.

67.  Assessment of the information work of operative 142077 from the residents in Bonn 
for the period 15 IX. 1988 - 30.VI. 1989, Sofia, 11 July 1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 212, л. 21 – 23
The document stated that three of the information sets rated „valuable“ cover the 
role and place of the Balkans in the plans of the United States of America, NATO, 
Japan and the European Economic Community. They were sent to the members of the 
Politburo of the Bulgarian Communist Party. Information set entitled „Attitude of 
NATO to contemporary processes in the USSR and the socialist countries“ was sent to 
members of the government and the Bulgarian Communist Party. It was reported that 
no information sets were used in relation to the priority task sudden nuclear missile 
attack.

 68.  Assessment of the information work of operative 138365 from the residents in 
Washington for the period 10. IX. 1988 - 1.VII. 1989, Sofia, 11 July 1989.

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 225, л. 15 – 18
Information set entitled „Military policy of the United States of America - 1989“, 
acquired by formal link and rated as „valuable“ was sent to the Intelligence Directorate 
of the Ministry of Defence. Another valuable information set was the „Plan for the 
modernization of the complex for the production of US nuclear weapons“, which was 
sent to the KGB as part of the Reports prepared for their needs.
Six information sets were used in relation to the sudden nuclear missile attack issues. The 
conclusion was that the materials sent by the operative meet the objectives laid down in 
his priority tasks, while at the same time stating that it was necessary to pay particular 
attention to the problems associated with the revival process, the evolution in the position 
of the Unites States of America and Turkey’s relations with the United States of America.

69.  Information assignment of Senior Lieutenant Ivan Todorov - Senior Intelligence 
Officer in Department 10 – First Main Directorate – State Security Sofia, 5 
September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 216, л. 32 – 33
The assignment stated that one of the main tasks of Todorov during his overseas trip 
was related to revealing signs of immediate preparation of the United States of America, 
NATO and Japan for war and sudden nuclear missile attack against People’s Republic 
of Bulgaria and the Warsaw Pact countries.
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70.  Report on the signs of increasing the military activity of NATO and Japan acquired 
by the Ministry of Interior – People’s Republic of Bulgaria in September 1989, 
Sofia, September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 41 – 43
The report stated that according to French experts the possible reduction of US involvement 
in the defense of Western Europe would lead to a deepening of the integration processes 
between Western European countries for closer coordination of programs for weapons 
and convergence of national defense concepts. Thus would increase the importance of 
the strategic nuclear forces of France and England as each one of them could increase 
its nuclear potential to 1200 nuclear missiles with possibilities of destroying targets 
deep in the territory of the Soviet Union.

71.  Information assignment on the overseas tasks in Washington in relation to military 
political intelligence of Capitan Chavdar Ivanov, Senior Intelligence Officer in 
Department V, First Main Directorate – State Security, Sofia, 9 October 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 225, л. 35 – 37
Captain Stoychev was assigned a number of priority tasks related to the processes of 
reconstruction in the People’s Republic of Bulgaria and the plans of the United States of 
America and NATO for political, economic, military and ideological destabilization of 
the Warsaw Treaty Organization and various socialist countries. First was again given 
the task of acquiring information for the immediate preparation of the United States of 
America and NATO for war and sudden nuclear missile attack or conventional attack 
against Bulgaria and the member states of the Warsaw Pact.

72.  Information on the modernization of the tactical nuclear weapons of NATO[N. p.], 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 63 – 65
The document provided an analysis of the positions of the Federal Republic of Germany 
and France in respect of the proposed modernization of the US nuclear missiles – land-
land “Lance”. Influence on the determination of the French position on this issue lent 
the assessment that tactical nuclear weapons were an efficient instrument of pressure 
in the dialogue between the East and West. Furthermore, France considered that 
despite the progress achieved in the construction of European defense and the revival 
of WEU, Western Europe have not yet been able to oppose to the military potential of 
the USSR and the Warsaw Treaty Organization. According to France, the West German 
government at that time was interested in the disarmament process, which on the eve 
of the commencement of negotiations on March 6 in Vienna gave Federal Republic of 
Germany the opportunity to reap political benefits.

73.  Incoming cryptic message № 16285. American assessments of the prospects of the 
process of disarmament, London, 20 November 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 150 – 150 гръб
It was sent to Department III and Department VI of First Main Directorate on the occasion of a 
speech on disarmament by Paul Nitze, a former Reagan adviser. At a meeting of the members 
of the International Institute for Strategic Studies, he stated the following: American politico-
military strategy from 1947 for holding the “Soviet expansion” has already exhausted its 
content. Regardless of the assessment of the Soviet leadership that there was no military 
threat from the West, it would be dangerous for the international situation if NATO and the 
Warsaw Treaty Organization were being dismissed at that moment. The growing instability 



73

in the Soviet Union created uncertainty about the future of Gorbachev and it was too early to 
think about abandoning the concept of nuclear deterrence.

74.  Report on data for the military activity of NATO countries acquired by the Ministry 
of Interior – People’s Republic of Bulgaria for the period 20. II. - 20. III. 1990 Sofia, 
29 March 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 141 – 145
The document reported that the headquarters for planning at the Ministry of Foreign 
Affairs of Federal Republic of Germany thought that the reunification of the two German 
states would create serious problems for the future security system in Europe. The 
Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany reviewed the Warsaw 
Pact as an organization to collapse as a result of development of the processes in the 
German Democratic Republic, Hungary and Czechoslovakia. According to West German 
experts, in military aspect the Warsaw Treaty Organization has ceased to exist in fact 
and it is doubtful whether it would survive as a political organization.

75.  Report on the information about the military and political activity of member states 
of NATO acquired by the Ministry of Interior – People’s Republic of Bulgaria for 
the period 21. III. - 20. IV. 1990, Sofia, 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 158 – 161
On 21 March 1990, the Polish Minister of Foreign Affairs Skubishevski met with the 
Secretary General M. Woerner in NATO Headquarters in Brussels. He expressed the 
opinion that the Warsaw Pact has lost significant influence on the internal affairs of the 
member states and described the possibilities for political cooperation in the Warsaw 
Treaty Organization as exhausted. To a question of whether the member states of the WTO 
would work together within the CSCE and the negotiations on conventional weapons, 
he stated that “consultations are expected”, but “consultations and discussions were no 
longer useful”.

76.  Operational letter № 5 of 10 May 1990 on the sudden nuclear missile attack [N. p.], 
10 May 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 166
The letter stated that the then priority was the cuts in Europe that were aimed at the 
gradual transfer of defense spending in the continent to mainland European member 
states of NATO. For this purpose a special report was prepared to demonstrate that the 
United States of America should reduce the number of its troops in Europe and the Bush 
administration should abandon the modernization of new missiles “Lance” and their 
deployment in Europe.

77.  Operational letter № 6 of 12 June 1990 on the sudden nuclear missile attack 
[N. p.],  12 June 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 176 – 177
The letter was sent to the Director of the National Intelligence Service. It stated that 
during the past period a slowdown has been seen and even stagnation in the trend 
towards unilateral disarmament in some areas of the defense - aggressive system of the 
US Army. Right-wing forces in the US Congress accused the administration of President 
George Bush that it has made too many unilateral concessions that have not received a 
response from the Soviet side. A special place was given to the “intransigence and firm 
position” of the USSR on the problem connected with the reunification of West and East 
Germany.



74

78.  Operational letter № 8 of 9 August 1990 on the sudden nuclear missile attack 
[N. p.], 9 August 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 186 - 187
The letter contains information about the impact of the NATO meeting in London on 
the US policy related to military and even more heated debates in Congress related 
to drafting the military budget. On the other hand, the consent of the USSR for united 
Germany to become a member of NATO and the withdrawal of Soviet troops from Eastern 
Europe was increasing the support of Congress for military expenditure.
Essential for the strategic part of US military doctrine continued to be the development 
of components of SDI.

II. Southern Flank of NATO, Turkey, Greece and Italy

79.  Plan on the activities for preparation of the agents to work in a complicated situation 
in relation to Department III to Directorate I – State Security, Sofia, 5 September 
1961
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 76 – 80
In order to collect information about the plans and actions of the Southern Command of 
NATO were expected to be created agents’ groups with a group leader. Each group was 
set to perform specific tasks and was specified how exactly the group leader would keep 
in touch with the Centre.

80.  Tasks of Department III, Directorate I – State Security by countries [N. p.], March 
1962
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 233, л. 123 – 125
One of the main tasks of Department III during this period was to obtain information on 
foreign policy of the Italian government and its conflicts with other NATO countries. 
Important place in the work of the residents in Italy was conducting activities to influence 
public opinion.

81.  Report on the information activities during 1965 in relation to Italy, 22 November 
1965
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 239, л. 23 – 26
The report stated that under the first main task - obtaining information on the plans 
and intentions of the prime enemy - the United States of America and NATO against 
People’s Republic of Bulgaria and the other socialist countries were received a total of 
21 materials, 10 of which for the Central Committee of the Bulgarian Communist Party.
It was acquired new information unknown until then about an US base in the Far 
East. Few issues about the attitude of the United States of America and Italy on the 
creation of multilateral nuclear forces of NATO and the controversy between the 
member states in this regard were clarified. There was received specific information 
about secret agreements between the United States of America and Italy for taking 
measures against the crisis in NATO and especially against the positions of De 
Gaulle regarding NATO.

82.  Plan – assignment on the main tasks and agents and operational activities in relation 
to the work against France in 1968, Sofia, 31 January 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 241, л. 158 – 161
The work of the residents on the territory of France against Turkey and Greece through 
the Greek and Turkish troops and local citizens was one of the main directions in the 
activity of the foreign political intelligence. The plan also reflected the specific tasks in 
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the political sphere, such as the revealing of contradictions between France, the United 
States of America and the Federal Republic of Germany on a number of NATO issues.

83. Report on the residents in Paris, Sofia, 15 March 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2 а.е. 241, л. 174 – 176
The report specifies the main tasks of the residents by order of importance. In first place 
was the work against the United States of America and NATO, in second - against Greece 
and Turkey. Then the scientific and technical intelligence and counter - intelligence 
authorities. It was proposed to reorient the work as the tasks against Turkey and Greece 
would be a priority for the residents in Paris.

84.  Report on the implemented active measures under the European direction within 
Department VIII – First Main Directorate for the period 1.V. 1976 - 15. VIII. 1977, 
Sofia, 18 August 1977
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 200, л. 1 – 5
The implemented active measures were part of long-term, multi-stage operations of First 
Main Directorate to reveal the intervention of the United States of America and NATO 
in the internal affairs of Turkey. A great article dedicated to the CSCE in Helsinki was 
published in the Belgium magazine „Diplomacy“.

85.  Directions on the activities in relation to the United States of America, Sofia, 27 
November 1978
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3 а.е. 201, л. 52 – 53
At that stage, the main directions on the activities related to the United States of America 
were associated with resistance and reveal of US policy in the Balkans and disruption 
of the NATO South Wing. Emphasis was placed on denouncing US efforts to resolve the 
Cyprus issue in interest of NATO.

86.  Assessment of the work of operative „Pashov“ from the residents in Rome in 
relation to Department VIII for the period December 1973 - October 1978, Sofia, 
January 1979
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3 а.е. 202, л. 1-4
During that period the operative in question had been sending materials to the Center 
related to the aggravation of the relations between American soldiers and the local 
population on the island of Sardinia. Several measures under the long-term operation 
„Horizon“ were carried out. Newspaper „Kuoditiano dei lavoratori“ published articles 
revealing the policy of NATO and the United States of America in support of the neutron 
bomb. The article „Turkey - a US base to control the Balkans” was published on 10 
February 1978.

87.  Report on the active measures carried out in cooperation with the intelligence 
authorities of the German Democratic Republic for the period 1.1.1979 - 29.2.1980, 
Sofia, 29 February 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 226, л. 4 – 7
The report says that the German intelligence can be thanked for preparing the required 
„documents“ in relation to active measures „Dragon“ and „Erosion“ and the relevant 
implementations committed by their channels.
Proceeding from the fact that the United States of America and NATO were seeking to 
„use the upcoming death of Tito“ to destabilize the situation in the Balkans and their 
quest to bring Greece back to the military organization of NATO, there were planned 
activities against pro-American and pro – Maoist policy of Yugoslav leaders and the 
actions of the prime enemy in respect of this country.
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88.  Report № 518 on the long-term operation „Diana“, aimed at stimulating the anti-
war movement in Greece [N. p.], 25 March 1980
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 226, л. 144 – 148
The report analyzes the agents’ opportunities of the Bulgarian foreign policy intelligence 
regarding the preparation and implementation of long-term operation “Diana”. 
Guidance was given for carrying out actions to reveal the plans of the United States of 
America and NATO to include the country to the pact’s military mechanism based on the 
“Haig” plan, “Rogers” plan and future variations thereof.

89.  Report on the cooperation with the German comrades in relation to the United 
States of America and NATO [N. p.], 22 April 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 648, л. 18 – 19
The report specifies the tasks of both intelligence services related to the implementation 
of the “Flank” operation, “Razdor” operation, “Horizon” operation and others. 
Under the “Flank” operation – on the basis of the information provided by First Main 
Directorate, the German side agreed to draw up a document from the US office in NATO, 
according to which the United States of America provided assistance to the Turks and 
have impeded the Greeks in their intentions to put the Cyprus issue to the Madrid 
meeting. Under the “Razdor” operation the Bulgarian intelligence service provided 
information to the German intelligence service in order to produce a “document” of 
Federal Republic of Germany, which once launched in Spain, would cause outrage in 
Spanish ruling circles in relation to the negative assessments for Spain made in the 
document.

90.  Organizational securing of the implementation of the tasks related to sudden 
nuclear missile attack. Sofia, 31 August 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 143 – 144
After the presentation of the sudden nuclear missile attack task, Department II to the 
First Main Directorate sent detailed instructions to residents in Athens and Nicosia 
for implementation. Some of the agents, having the opportunity to legendary visit the 
enemy sites where nuclear weapons were stored, were periodically posted in these areas 
with a view to detecting possible signs of changes. In order to activate the anti-nuclear 
movements in Greece, the residents and the Centre have conducted activities for their 
promotion and processing of public opinion favorable to the Bulgarian intelligence 
services.

91.  Operational letter № 10 of 12.10.1983 on signs to detect preparations for a sudden 
nuclear missile attack, Nicosia, 12 October 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 9
The letter says that during the reporting period the residents in Nicosia has not received 
data for any signs of preparation of sudden nuclear missile attacks against the socialist 
countries from the territory of Cyprus. It contains information on the civil airport and the 
port in town of Larnaca which were continually used as interim bases for transportation 
of arms and ammunition to Lebanon, as well as other facts that prove the importance 
that was given to Cyprus in the NATO strategy.

92. Operational letter № 11 of 16 October 1983, Athens, 16 October 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 12
The letter says that during the reporting period the residents in Athens has not received 
data for any signs of preparation of attack with nuclear missiles against Bulgaria and 
the socialist countries from the territory of Greece. It reports that the failure of NATO 



77

doctrine in connection with the island Limnos case was directly related to the question 
of control over the Aegean and the activation of the headquarters in Larissa.

93.  Signal note on declaring a full alert at the headquarters of the NATO South Wing, 
Sofia, 1 November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 29 
According to data received from the source in the headquarters of the Southern Flank of 
NATO in Naples, since the beginning of October 1983, all paramilitary delegations to 
headquarters were put into full alert.

94.  Report on a note sent to the residents in Rome, Ankara and Athens, Sofia, 2 
November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 30
Residents in Rome, Ankara and Athens were ordered to check again the signal received 
at the Center in relation to putting the Southern Flank of NATO headquarters in a state 
of full alert and to establish the reasons for that.

95.  Operational letter № 11 in relation to nuclear missile attack [N. p.], 5 November 
1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 39
The letter says that the residents carried out organizational measures under the Nuclear 
Missile Attack Plan. The visual inspections of the sites included in the plan showed no 
change and indications of attacks with nuclear missiles.

96. High alert in the US bases in Greece, [N. p.], 1983.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 40
The document reports that on 12 November 1983, all US military bases on Greek territory 
wеrе suddenly put under high alert. According to some sources, that was done by order 
of the overall command of US military bases on European territory with headquarters 
in Federal Republic of Germany, while other associated it with the preparation of an 
invasion in Lebanon.

97. General plan of NATO to defend Europe, Sofia, 1 December 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 384, л. 138
According to reliable data, in July 1982, at NATO Headquarters in Europe was prepared 
a plan for the defense of Europe, which was based on the play „defense brought forward 
and restoration of the integrity and security of the pact.” According to the strategy of 
NATO, the defense in the southern part of Europe would begin from the regions located 
in front of the Turkish straits. The emphasis in the plan on the need to defend the Turkish 
straits stems from the belief that if they fell, the Warsaw Pact could be stopped neither in 
Aegean nor in Mediterranean.

98.  Letter from the Deputy Minister of Interior and Head of Second Main Directorate – 
State Security D. Anachkov to the Head of First Main Directorate – State Security, 
Sofia, 5 December 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 172 – 174
The letter states that in relation to the improvement of the system for timely detection of 
signs of military preparations and sudden attacks with nuclear missiles against People’s 
Republic of Bulgaria, a detailed guidance and a list of signs by which the Directorate 
should collect information were developed. By order of the Minister, the guidance was 
sent to Sofia City Directorate and all arms directorates of the Ministry.
It was also reported that recently a particularly strong tension and preparation for warfare 
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were seen in the armies of Greece and Turkey in connection with the announcement of 
the „Turkish Republic of Northern Cyprus“, but the Directorate had no information on 
the possible use of this high alert for aggression against People’s Republic of Bulgaria.

99.  Information № 357 on the indications intercepted in October and November on the 
preparation of the member states of NATO for war, Sofia, 8 December 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 94 – 97
In October and November 1983, the military attachés of the embassies of the member 
states of NATO, accredited in our country, have continued their attempts to locate 
various kinds of troops, military equipment and strategically important sites in Bulgaria. 
The issue of deployment of Soviet missiles on the territory of the German Democratic 
Republic and Czechoslovakia and possibly in Bulgaria has been a constant topic of 
conversation during the various meetings of military attachés and diplomats of the 
member states of NATO.

100. Information № 2 on military sites in Western Europe, Sofia, 9 January 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 382, л. 143 - 144
The document states that the first cruise missiles were unloaded in the Sigonella base in 
Sicily. The missiles arrived in Italy in mid-November. It was also reported that during 
the visit of the Bulgarian trade delegation in Northern Italy, the police refused to give 
permission to our citizens to travel by helicopter over the Dolomites in the Southern 
part of the Alps, as there was located a military establishment of special purpose, close 
to the village of Folgaria.

101.  Report on the activities in relation to the active measures against the South Eastern 
Flank of NATO from the territory of Turkey, Greece and third countries, Sofia, 
17 April 1984
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 655, л. 16 – 17
The main direction in the work of the Bulgarian intelligence services in relation to 
the active measures against the South Eastern Flank of NATO was to weaken the US 
influence and dismantle the unity between the member states. The active measures were 
grouped into 11 long-term operations. Since the beginning of 1982 until early 1984, 
66 active measures were carried out, independently or in cooperation with the Soviet, 
German and Hungarian Intelligence Services. The purpose of these measures was to 
influence the deepening of the conflict between Greece and Turkey, disruption of US 
relations with Turkey and Greece and strengthening the contradictions between the 
other NATO countries.

102.  Information № 127 on carrying out activities by the Greek Command, Sofia, 11 
July 1986.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 44
The document contains data on measures in relation to raising the combat readiness 
of the troops carried out by the Greek Military Command in Northern Greece. It was 
found that some units of the city Xanthi have conducted mobilization of reservists, but 
the purpose and the reasons were not given publicity.

103.  Information № 214. Strengthening the US military presence in Italy, Sofia, 25 July 
1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 394, л. 56 – 57
The information is about a decision of the military - political leadership of Italy to provide 
to the United States of America a base located on the island of Sicily in order to secure 
troops to be transferred to strengthen the Allied Armed Forces of NATO in Europe in times 
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of crisis situations and war. According to data obtained the disposition of the political 
forces in Italy, however, was such that it was expected parliament to approve such a 
decision. For this reason, the Italian government offered the United States of America the 
expansion of their military presence to be made in the form of security reinforcement of 
their bases, including NATO’s, on the island and the mainland Italy.

104.  Operational letter № 5 on preparing active measures against Turkey, Sofia, 12 
March 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а.е. 673, л. 38 - 39
The letter was sent by the Centre to the residents in Ankara and Istanbul. It states that 
it was necessary to gather information - articles, commentaries and other publications 
about the possible involvement of Turkey in the Irangate affair.” The aim was to use 
this information to develop the thesis that Turkey‘s involvement in the affair was 
compensated by the United States of America in order to secretly violate the agreement 
between military supplies for Turkey and Greece.

105.  Incoming cryptic message № 5747 on the Turkish position on Wintex Cimex 87 
military maneuvers, Ankara, 3 April 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 8, 8 гръб
According to a source from NATO, on 26 March 1987 the report was given for discussion 
to the editorial group at the headquarters of the Southern Flank of NATO in Naples in 
relation to the Wintex Cimex 87 military maneuvers. In connection with the scenario 
of military maneuvers was noted that last year the “Northern Neighbor” thesis was 
underlined.

106.  Incoming cryptic message from the residents from Ankara to Department I – 
First Main Directorate, Ankara, 24 June 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 3
It reports about an upcoming exercise of the Turkish Air Force in the Aegean Sea. The 
coordinates of the exercise, flight altitude and other data acquired by the Bulgarian 
residents in Ankara were specified.

107.  Incoming cryptic message № 932 about aircrafts purchased by the Unites States 
of America and intended for the military bases in Turkey, Ankara, 21 January 
1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 523, л. 135
According to data from a reliable source, F – 16 aircrafts purchased by the United States 
of America would be deployed in Eskisehir and Balikesir. Part of the total number of 
aircrafts would be provided to the bases in the eastern regions of the country.

108.  Assessment in relation to information activities of operative 110387 - resident in 
Rome for the period 01.01.1984 - 12.30.1988, Sofia, 9 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 214, л. 10 – 16
The assessment indicates that the efforts of the Rome residents were focused mainly on 
solving the problems of the Balkans. Detailed consideration was given to the military 
problems of Italy, the United States of America and NATO as well as the Strategic 
Defense Initiative. In relation to the sudden nuclear missile attack priority task, the 
residents have sent mails and further information, of which 29 were used.

109. Report on the Turkish - West German military cooperation [N. p.], 26 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 125 – 128
The report says that from the financial 1964, the Federal Republic of Germany started 
the granting of regular military aid to Turkey and Greece and since 1978 to Portugal 
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as well. The main objective of this aid was to strengthen the armed forces of these 
countries in order to fulfill their tasks within the NATO defense strategy adopted at that 
moment.

110.  Information concerning the modernization of the air defense in Italy [N. p.], 30 
March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 114 – 116
According to the data obtained, the modernization of the defense radar network was 
accompanied by renewal of the National Civil Radar Network, which in complicated 
situation would be transferred under military subordination. An increased number of 
radar installations were envisaged along the Adriatic coast and those areas of the 
country, which coincided with the directions of a possible air strike under the scheme 
of the NATO defense.

111. Information on the modernization of Italy defense [N. p.], 1 April 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 117 - 118
A consortium composed of several Italian companies has offered the Ministry of National 
Defense of Italy a new electronic system for satellite navigation. The information 
specifies details of the new system and its purpose.

112. Information on the work of “Biser“ for the period 20.08. - 22.09.1989 [N. p.], 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 5, а. е. 641, л. 24
The work of „Biser” was aimed at studying the overall direction “Mount Parnis”. It 
was established that through one of the military channels and ground line at 745 MHz 
were transferred telegrams in relation to NATO in Greek, Turkish and English.

113.  Letter from the Minister of Interior of People’s Republic of Bulgaria to KGB’s 
Chairman A. Kryuchkov [N. p.], 25 April 1989 /in Russian language/
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 5, а. е. 644, л. 1 – 3
In the letter, the Minister of Interior of People’s Republic of Bulgaria requested the 
Chairman of the KGB to provide radio - intelligence apparatus to Bulgaria in order to 
equip the radio - intelligence office in the building of the Consulate General of People’s 
Republic of Bulgaria in Istanbul, Turkey.

114.  Incoming cryptic message № 7531 on the upcoming visit of George Bush in Italy, 
Rome, 26 May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 743, л. 142, 142 гръб
During their visit to Italy, Bush and Baker would seek to persuade the Italian partners 
that the solid positions in favor of modernizing the missiles would force the USSR to go 
on further cuts in their own nuclear potential. Italy considered that this position was 
not realistic and the USSR and the Warsaw Treaty Organization would disagree with 
a significant unilateral disarmament without receiving the necessary warranties for 
reciprocity from the United States of America and NATO.
The position of the Italian government on the development prospects of the Atlantic 
alliance was that the current stage required either political restructuring of NATO on 
the basis of the relations between the United States of America and Europe or it would 
be sentenced to lengthy disagreements.

115.  Incoming cryptic message № 7711 on the visit of George Bush in Italy, Rome, 29 
May 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 144, 144 гръб, 145
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The main objective of the visit of the US president was to show the importance for 
the Unites States of America in relation to Italy being NATO ally. Bush was ready 
for concessions to European allies, but only if the unity and solidarity within NATO 
was guaranteed. Considering the increased political prestige of Gorbachev among the 
political parties of Western Europe, the US president was determined to make a number 
of new proposals in the relations East - West and to take the initiative from the USSR in 
the proposals for the preservation of peace in the world.

116.  Information on the military and economic policy of Turkey and the military 
industry projects [N. p.], 5 July 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 162 – 163
The document states that despite the large military budget of Turkey and the military 
aid that the country received in the framework of NATO, the Turkish military industry 
was facing serious difficulties in ensuring the high technological level of military 
production and arming the Turkish army, the second largest army in NATO. The 
mechanism for decision-making in the field of military industry of Turkey acted through 
the establishment of two bodies - the Supreme Coordination Council for Military 
Industry and Utility Administration for the Development of the Military Industry.

117.  Report № 117 concerning the complex exercise of the Allied Joint Force of NATO 
„Display Determination - 89“ [N. p.], 28 July 1989 /in Russian language/
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 21 – 22
Although the approved plan and the signed contract, the Turkish military command 
disagreed with the scenario of the exercise, which allowed in the first days of „real 
war“ the deep moving of troops of the Soviet Union and its allies in Eastern Thrace, 
near the area of   the straits. When discussing Turkish demands, in turn, US military 
officials feared that changing the scenarios of the exercise could also lead to negative 
political consequences.

118.  Information on arming the Turkish army with new weapons, Sofia, 24 November 
1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 72 - 73
In response to the visit of the Turkish military delegation in Federal Republic of 
Germany, in November West German military experts visited Turkey with the task to 
sign contracts for the supply of German tanks equipped with laser installations and 
the most modern equipment. The contract was signed under very favorable financial 
conditions, including crediting on behalf of the Federal Republic of Germany.

119.  Incoming cryptic message № 17924 on the call by the American Archimandrite 
Paul Ishii on “Solidarity with Bulgaria”, Geneva, 21 December 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 157
The cryptic message reports that the US Archimandrite Paul Ishii, along with his 
supporters, was preparing hundreds of letters to prominent public, political and 
religious figures in the United States of America and worldwide calling for „solidarity 
with Bulgaria, which was threatened by military intervention on behalf of Turkey, which 
can led to a second Cyprus on the Balkans.“ The message was defined as valuable and 
timely. It was proposed to be used to inform the leadership of the country.

120. Information regarding the military industry of Italy [N. p.], 13 January 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 107 – 109
According to data of the Institute for Research in Defense, Italy disposes of more than 
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500 large, medium and small military enterprises with more than 8,000 employees. 
The top of the pyramid of the MIC was occupied by 6 main groups. Since April 1989 
was established a ministerial commission to study the issue of reconversion of military 
enterprises.

121.  Information on military bases in Turkey with nuclear weapons [N. p.], 16 March 
1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 133 – 134
According to well-informed sources from the media, there were 11 military bases 
with nuclear weapons on Turkish territory. Since the US government decided to close 
nuclear weapons storage compartments in „Erhach“ and „Eskisehir“, to that moment 
it was not clear whether those compartments would be closed and whether the weapons 
located therein would be exported from Turkey. Negotiations to address these issues 
were expected to begin between Turkey and the United States of America.

122.  Information on joint exercises of the Southern Flank of NATO „Dragon Hammer“ 
[N. p.], 13 May 1990.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 431, л. 162 – 163
The document reports that the Armed Forces of England, Italy, Portugal, United States 
of America and Turkey participated during the military exercises carried out on the 
island of Sardinia. France and Spain, which at that time were not members of NATO, 
also participated in the exercise. Basically, in future NATO would carry out arms 
reduction, but there were signs that other countries - outside the pact, had a desire to 
increase the number of their own weapons, including nuclear facilities.

123.  Letter from the Head of Department II – Protection of Communication Means – 
Ministry of Interior to the Director of National Intelligence Service, Sofia, 14 
February 1991.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 522, л. 137 – 138
The annex to the letter states that according to a reliable source from the journalistic 
circles, citing the press in Luxembourg, the European Community held a meeting at 
which it was decided to grant Turkey a loan in the amount of 236 000 000 U.S. dollars 
in connection with the losses around the crisis at the bay. It was also noted that the 
Republic of Turkey has received so far loans in total amount of 900 million U.S dollars 
from European and Arab countries and Japan, and from Saudi Arabia - oil for 1.6 
billion U.S. dollars.

124.  Assessment of the information work of intelligence source 0120 from the residency 
in Ankara for the period November 1987 – 31 March 1991
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а. е. 522, л. 155 – 156
The information received from source 0120, which was used for notifying the relevant 
authorities, contains materials in relation to the status of the Turkish - American 
cooperation in the military field, the Turkish army and the special services. It was 
recognized that the source was one of the most active in previous periods, as 65.4% 
of the information acquired by him in 1989 was used. Since the end of 1990, there has 
been a significant decline in the information activity of the source both in quantitative 
and qualitative terms.

III. Other member states of NATO and Canada.

125.  Plan for the residents’ activities in Brussels for the period 1 January 1968 – 31 
December 1968 in relation to the political intelligence, Sofia, 15 November 1967
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АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 241, л. 25 – 30
The document says there have not been conducted any active measures to that 
moment in relation to Belgium, and since 1962 until the end of 1967 there have been 
no operatives. Belgium was an active member of NATO and a participant in many 
Western organizations, which were under the control of the Americans. One of the main 
operational tasks of the Bulgarian residency in Brussels was to examine the situation 
around the headquarters and composition of the “Common Market” and “Euratom” 
in order to recruit agents and acquire economic and scientific - technical information, 
as well as its focusing on NATO.

126.  Plan-assignment on the core tasks and agents and operational activities for the 
work against Belgium in 1968, Sofia, 31 January 1968
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 2, а. е. 241, л. 22 – 24
The plan sets out the main political tasks of the residents, objects of penetration and 
agents and operational activities. Focus of the residents’ work was placed on the 
acquisition of information on the content of specific NATO agreements and disclosing 
Belgium’s policy to the USSR, People’s Republic of Bulgaria and the Balkan countries.

127.  Information on military relations between the United States of America and the 
Netherlands and the state of the Dutch Navy, Sofia, 20 March 1975
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4 а, а.е. 139, л. 66 – 67
The document says that the Government of the Netherlands and the leadership of NATO 
sought to use the general debate about the replacement of obsolete fighter planes in the 
Dutch army to carry out a broader military program.

128.  Complex interaction plan between the foreign intelligence services of the Ministry 
of Interior of the People’s Republic of Bulgaria and the KGB to the Council of 
Ministers of the USSR on the organization of agents and operational activities 
against NATO in the period 1976 - 1978, Sofia, 10 December 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а. е. 199, л. 7 – 8
The plan includes measures aimed at preventing the attempts of the leadership of NATO 
to decide on the inclusion of Spain in the bloc as a full member or based on other 
circumstances. The establishment of contacts between NATO and South Africa, as 
well as Israel must be hindered (in order to compensate for the weakening of NATO‘s 
Southern Flank).

129.  Plan on the activities in relation to the European direction in 1977, Sofia, 27 
October 1976
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 3, а.е. 199, л. 1 – 6
Organizing and conducting active measures on certain long-term operations was the 
main direction in the work under the European direction. The implementation of a 
complex of measures to assist democratic forces in Portugal, to expose the duplicitous 
policy of the Socialist Party and to discredit NATO’s intervention in the internal life of 
the country were planned.

130.  Orientation - assignment on the preparation of the United States of America and 
NATO for war and signs of preparation of a nuclear missile attack [N. p.], [Б. д.]
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 94 – 98
The document states that after the occurrence and development of the nuclear missiles, 
the principle of “suddenness” has been deeply rooted in the military doctrines of the 
United States of America and other major countries of NATO. In this connection, it was 
not excluded in the period of immediate preparation for war for the United States of 
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America to ask the pro-Western governments of the developing countries for facilities 
for the US Air Force and Navy, or even the formation of military or military - political 
alliances. As far as some third world countries were sources of strategic raw materials 
for the US industry, it was possible within these countries to be seen some economic 
signs of preparation for war.

131.  Report on the active measures conducted in relation to the European direction 
of Department VIII – First Main Directorate for the period 1.1.1981 - 30.5.1981, 
Sofia, 27 May 1981 [N. p.], 26 February 1982
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 644, л. 40 – 42
In order to expand the effect of the Soviet active measures “Ocean”, held in Greece 
through an agent of the Bulgarian intelligence, a material was published in the 
newspaper “Jamahiriya mail”, printed in Libya and spread to the Middle East. To 
extend the effect of the constant operation “Manege”, to Department IX – First Main 
Directorate were transmitted materials from publication events held against NATO in 
the Arab countries.

132.  Information about the reactions in NATO in relation to the terms of Spain’s entry 
into NATO, according to the cooperation plan in 1982 [N. p.], 26 February 1982.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 648, л. 20 – 22
The article states that some parts of the document, adopted by the parliament of Spain, 
authorizing the government to start negotiations for accession to NATO have caused 
negative reactions among the member states. Their permanent representatives in 
Brussels agreed, at an appropriate time, to communicate to the Spain the opinion of 
the pact that its government should not put unilateral similar conditions for entry into 
NATO, as it could put in a difficult position Benelux, Germany and England.

133.  Information on the organization of the activities of the residents in relation to 
Department IX to reveal the preparation of NAA and NATO for war and signs of 
nuclear missile attack, Sofia, 31 August 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 141 – 142
According to data received from the residency on the territory of most of the Arab 
countries, in which First Main Directorate – State Security has a resident, there was 
no US and NATO military presence. It states that the residents in Egypt, Morocco and 
Tunisia should pay a special attention, as the relations between the countries being 
examined with the United States of America and NATO created a situation that would 
allow disclosure of preparations for nuclear missile attacks by a number of specific and 
direct signs.

134.  Information on activities conducted by the residents in Department XVII in 
connection with the preparation of the United States of America and NATO for 
war and signs of preparation of a nuclear missile attack, Sofia, 31 August 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 382, л. 146
In connection with the task of the leadership of First Main Directorate – State Security 
to closely monitor the work on the preparation of the United States of America and 
NATO for war and nuclear missile attack, only the residents in Tirana provided some 
information. It has drawn up a list of all employees of diplomatic missions of the 
member states of NATO, which were taken under observation. The finding was that 
there were no signs to suggest preparations for war or nuclear missile attack.

135.  Information on measures to enhance the role of NATO reserve forces of the 
member states, Sofia, 13 September 1983
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АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 5 – 6
The information was prepared on the basis of data obtained from the foreign 
intelligence of Czechoslovakia. It was reported that in some European countries, 
NATO took measures to raise the awareness of the population to the military service. 
In Belgium was introduced a 40-hour week to sergeant and voluntary staff and 
monetary compensation for the period of leave. Similar measures were taken in 
Denmark and the Netherlands.

136.  Signal note on the suspension of part of the American amphibious to participate 
in a joint Spanish - American maneuvers, Sofia, 2 November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 31
According to a report from AFP Madrid, the twelve amphibious parts of the USMC 
and fourth parachute regiment were left in reserve for possible US military action in 
an unspecified area.

137.  Report on a note sent to the residency in Washington, New York, Madrid and 
Lisbon, Sofia, 2 November 1983
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 384, л. 32
The note contains instruction for the residency to check why the American amphibious 
units designated to participate in the joint Spanish - American maneuvers „Krayseks - 
83“ have not arrived on the specified place, where were they at that moment and what 
were the plans of the US government for their usage.

138.  Incoming cryptic message № 18137. Information about the third round of talks 
between Spain and the United States of America in relation to the US bases, 
Madrid, 4 December 1986
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 77, 77 гръб
The information relates to the reduction of US military presence in Spain, which should 
be accompanied by an increase in Spanish expenditure within NATO. A view was 
expressed that the United States of America sometimes made wrong political steps, but 
their military-strategic interests were well planned.
The assessment of the information indicates that the American tactic to negotiate from 
a position of a strong country was affecting Madrid’s dignity.

139.  Incoming cryptic message № 6263. Comments on the Spanish - American 
negotiations in relation to the bases, Madrid, 10 April 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 93, 93 гръб
The data were taken from the Spanish journalistic circles according to which was 
considered that the US side was particularly irritated by the progress of negotiations 
with Spain on the military bases. United States of America was guided by the their 
principle of being „a defender“ of Western Europe and accused Spain that with the 
request to reduce the number of its bases impeded the „rescue“ role of the United 
States of America.

140.  Incoming cryptic message № 18853. Information about the prospects for resolving 
the issue with the US bases in Spain, Madrid, 17 November 1987
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 78
The cryptic message states that the Spanish Government has taken a definite decision 
for the US bases in Torrejon and Zaragoza to be closed. It was possible for Torrejon to 
become an auxiliary complex in a military version of the Central Madrid Airport, while 
the one in Zaragoza to be „ceded“ for use by NATO.
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141.  Information on the activities of Italy, France and Spain in relation to the defense 
of Western Mediterranean, Madrid, 15 November 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 13 – 14
In March 1988, France offered to Italy and Spain to set up a joint surveillance network 
of the Western Mediterranean through the use of aircraft “AWACS - E - 3A Sentry”. 
After the failure of the project of the three countries, Spain had no possibility to buy 
these aircrafts alone. Therefore, it had the intention to join the other eleven Western 
countries that participated in the NATO system - “Airborne Early Warning Force” in 
order to use the services of aircraft “AWACS” for less money.

142. Report on the military expenditures of Canada, B. m.], 23 November 1988
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 40 – 41
The report states that the Canadian Government has approved projects and purchases 
for the armed forces of about 20 billion Canadian dollars. It was envisaged the 
replacement of the obsolete tanks “Leopard - I”, most of which were in service in the 
Canadian units in Western Europe. The new tanks would be ordered from English, 
French, American or West German companies.

 143.  Report on the tasks of the residents in Madrid on the implementation of the 
Bozhkov’s section of the plan /Department VIII/ for 1989 [N. p.], 13 January 1989

АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 685, л. 55 – 56
It specifies the specific tasks of the resident in Madrid to be carried out in 1989. First 
was given the task to print a brochure about the danger of accumulated military 
equipment in the world and the need for negotiations to reduce it.

144.  Report on the tasks of the residents in Lisbon on the implementation of the 
Bozhkov’s section of the plan /Department VIII/ for 1989 [N. p.], 13 January 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 685, л. 57
In connection with the 40th anniversary of NATO, it was planned the preparation and 
publication of materials in order to show some negative consequences for Europe and 
the European nations of NATO’s actions. In general, the topic could be formulated as 
follows: “NATO - the scene of a collision of interests of Spain and Portugal on the one 
hand and the interests of the United States of America on the other.”

145.  Information relating to the suppression of the broadcasting during the Command 
Staff exercise of NATO “Wintex - Cimex - 89”, Sofia, 14 March 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 124
According to available data, on 6 March 1989 in Belgium was established a full 
suppression of the broadcasting on all bands and frequencies of shortwave coverage. 
It was believed that the suppression was undertaken in conjunction with the Command 
Staff Headquarters exercise of NATO “Wintex - Cimex - 89”.

146.  Information about the intentions of the United States of America to sell advanced 
US military systems to the Gulf countries [N. p.], 28 March 1989 
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 120 – 122
According to the sources close to the Egyptian Foreign Ministry, the new US 
administration sought to make deliveries of its modern weapon systems to Saudi Arabia, 
Kuwait, Bahrain and Pakistan. It was believed that the American drive to conquer 
the arms market in the Middle East was the result of US intentions to accommodate 
permanently in the area and prevent Soviet penetration with the help of the new weapons 
on the Arab market.
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147. Operational letter № 4 on the sudden nuclear missile attack [N. p.], 11 April 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 401, л. 123
The letter says that the published official data on the military budget of Switzerland and 
its costs for armaments, including missiles to 1995, eloquently showed the country’s 
preparation in case of a nuclear conflict.

148.  Report on the information activities of operative 145368 in relation to the foreign 
political intelligence from the residents in Canada for the period 15.VII. 1988 - 
30.VIII. 1989, Sofia, 1 September 1989
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 411, л. 64
The report says that during that period the operative acquired valuable secret intelligence 
data. In relation to the foreign political intelligence only two of his information sets 
were used: “Canadian armaments program with submarines” and “Military costs of 
Canada.”

149.  Incoming cryptic message № 16894 on the reunification of Federal Republic of 
Germany and the German Democratic Republic, Luxembourg, 30 November 
1989.
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е. 742, л. 152
The cryptic message says that an American diplomat from the US Embassy in 
Luxembourg has expressed the view that Luxembourg intends to oppose the possible 
reunification of the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic 
due to historical experiences and considerations. The position of the United States of 
America was similar due to the risk of disintegration of the military units of NATO and 
the Warsaw Treaty Organization, which would lead to imbalances in the international 
relations.

150.  Information on signs of increasing the military and political activity of NATO, 
perceived by the Ministry of Interior – People’s Republic of Bulgaria in February 
1990, Sofia, February 1990
АКРДОПБГДСРСБНА – Р, ф. 9, оп. 4, а. е.431, л. 125 - 126
The increasing military and political activity of NATO is associated with the ongoing 
negotiations between Norway and Great Britain to sign an agreement on the deployment 
of British fighters - bombers in Air Force Base “Bardyofos” in Northern Norway. 
The agreement forms part of the existing NATO arrangements for the construction of 
infrastructures capable of receiving military reinforcements in case of crisis.
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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 подходящи 
политически среди в Западна Европа за резултатите от „изследването” на един от 
мозъчните центрове върху причините, довели до американската идея за ИСО (Ини-
циатива за стратегическа отбрана).

ОПЕРАЦИЯ „ВИСЛА“ – разобличаване политиката на САЩ и другите страни – 
членки на НАТОQ за вмешателството им във вътрешните работи на Полша. Прове-
дени 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 данниQ 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.

СПИСЪК НА ПО-ВАЖНИТЕ ОПЕРАЦИИ 
И АКТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ
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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, произ-
тичаща от членството є в Алианса. Издадена е книгата „НАТО, бази и ПАСОК“ с 
ярка антиамериканска насоченост. Публикувани са в чуждестранния печат 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 под-
ривната дейност на ЦРУ срещу лидери и партии от Социалистическия интерна-
ционал.
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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 ан-
тиамерикански 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. 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 є 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 обществе-
ното мнение в западноевропейските страни срещу неутронната бомба и крилатите 
ракети. Против решението на президента Рейгън за производство на неутронно 
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-документационен) 
е подготвен позив – обръщение към западноевропейската общественост против 
производството на неутронно оръжие.

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

АМ „ХОРИЗОНТ-М“ – против опитите на САЩ да провали Мадридската среща. Под-
готвена е статията „Мадридската среща – голямата въпросителна пред САЩ“, която 
е публикувана в италианския печат.

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

АМ „ХОРИЗОНТ-86“ – в подкрепа на успешно завършване на съветско-американски-
те преговори в Женева по космическите и ядрени въоръжения. Мероприятието има 
комплексен характер, провежда се от 1985 година, по уточнени с КГБ направления 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 усили-
ята 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 съз-
дават отрицателни настроения във ФРГ срещу турската организация „Сивите вълци“, 
която представлява подразделение на фашистката партия на Апалсан Тюркеш.

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 немскоТО 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 про-
ведено в Гърция. Чрез агент „Фройд“ на отдел Девети (Арабски страни), в либий-
ския 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, насочено 
срещу американския стремеж за разширяване сферата на действие на НАТО.

АМ „ФЛАНГ-82“ – съвместно с немското разузнаване, документално мероприятие, на-
сочено против опитите на САЩ да укрепят 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, Ита-
лия 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 – Радиосвръзка       – 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 



513

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
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САВАК – Министерство на държавната сигурност на Иран
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 спе-

циалните служби във Варшавския договор
С. С. – секретен сътрудник
УНТР – Управление научно-техническо разузнаване
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СПИСЪК НА ИзПОлзВАНИТЕ фОНДОВЕ  
И АРхИВНИ ЕДИНИЦИ
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