
 
 
 
 



ДС и РУ на ГЩ на БНА в Азия- II ч. 

• Южна Азия – Индия, Пакистан и Афганистан 

• Югозападна Азия  

    - Иран и Ирак 

    - Сирия, Йемен, Йордания, Обединена Арабска 
република, Кувейт, Саудитска Арабия, Ливан и 
Израел 

• Източна и Югоизточна Азия 

    -Виетнам, Кампучия,Тайланд, Лаос и Монголия 



Основни задачи 

1.  Придобиването на секретна информация с цел 

оказване на влияние върху правителствата на 

тези държави и ориентирането на тяхната 

политика към страните от социалистическия 

лагер  

2. Противодействие на опитите на САЩ и 

другите западни държави да засилят своето 

военно-политическо и икономическо присъствие 

в Азия.  

 



ИНДИЯ 

• Българската резидентура в Делхи е открита 

през 1958 година 

 

    Провеждането на мероприятия за влияние върху 

политиката на Индия цели: 

- налагането на комунистическата идеология в тази 

страна и 

  - противодействие на обвързването на Индия с 

капиталистическите държави   



ПОСОКАТА в 
развитието на Индия 

Определена е от 
индийската 
религиозна и 
обществена 
традиция, която се 
следва неотклонно и 
е ясно формулирана 
от министър- 
председателя Десай:  

 

 

• „Ни капитализъм, 
ни социализъм по 
пътя на Ганди“ 

 
Док. № 6 от разширеното електронно 
издание 



ИНДИЯ 

 Други задачи: 

- Разработка и вербуване на американски служители в 

дипломатическите и други представителства на САЩ 

в Индия, занимаващи се с подривна дейност срещу 

СССР и страните от социалистическия лагер.  

- Придобиване на информация за военнополитическото 

положение на п- в Индустан, въоръжения конфликт 

между Пакистан и Индия и сведения за развитието на 

военно-икономическия потенциал на двете страни. 

 



Пакистан и Афганистан 

 

   „Ще бъде мъчно и утопично да се създаде 
социализъм в Афганистан, при едно 
мюсюлманско население, при това 
фанатизирано“.   

 
 

Док. № 38 от разширеното електронно издание 



ИРАК 

• Дейността на външнополитическо разузнаване в Ирак 

започва в края на 1958 година, когато в Багдад е 

открита българската резидентура. 

• Задачи: 

  - изучаване на оперативната обстановка и  

възможностите за работа срещу Турция от територията 

на Ирак  

  - разкриване на ходовете и действията на 

империалистическите държави и техните разузнавания, 

насочени към ориентирането на страната към Запада.     



Кореспонденция между българските разузнавателни служби и президента на 

Иракското главно управление по разузнаване Барзан Ибрахим Ал Такрити – брат 

на Саддам Хюсеин 



ИРАН 

• Резидентурата в Иран е открита през септември 1968 

година, с изпращането на Благой Плачков – „ Тракийски“ 

на длъжност заместник-търговски представител в Техеран. 

 

     Важна задача, поставена пред резидентурата е    

придобиването на информация за: 

   - становището на иранското правителство по кюрдския 

проблем и  

   - съвместните действия на иранското, иракското и турското 

правителства по този въпрос. 



СИРИЯ 

През 1957 година,  легендиран като 
работник в един от главните 
строителни обекти в Сирия (обект „ 
Казарми“) е изпратен оперативният 
работник „Войков“.  

В Дамаск, по линия на 
сътрудничеството между ПГУ- ДС и КГБ 
представители на двете 
разузнавателни служби обменят 
политическа информация и провеждат 
съвместни мероприятия по укрепване 
на режима в Сирия. 



Северен и Южен ЙЕМЕН 

 

• „  Комунизмът от Аден (Южен Йемен) ще 

стигне до Северен Йемен и ще ликвидира 

религията, ако не се воюва срещу него“.    



Виетнам, Кампучия, Тайланд, Лаос 

 

• „Ние провеждаме диктатура на 

пролетариата без комунисти. В Лаос   

    има провинции, без нито един член на  

    партията“. 

 



МОНГОЛИЯ 

 

• Сътрудничеството между двете 

министерства се осъществява в областта на 

политическото, икономическото, военното, 

научно - техническото и търговско 

разузнаване 



Благодаря за вниманието ! 




