


Основни цели,    постигнати при съставянето на сборника

• Документите, включени в настоящото издание 
показаха по недвусмислен начин, че дейността на 
българските тайни служби в Азия е изцяло подчинена на 
целите, задачите и интересите на Съветския съюз в този 
регион на света.

• Архивните материали разкриха неизвестни до този 
момент сведения за исторически събития, разиграли се 
на територията на Китай, Северна и Южна Корея, както и  
нови данни за външната политика на Япония по време 
на Студената война.



Китайска народна република

• Дейността на българското разузнаване на територията на 
Китай започва през декември 1966 година, когато в

Пекин са изпратени оперативните работници

„Войводов“ като резидент и „ Пашов“ като негов 

помощник.



Установяване на комунистическото общество в Китай
1. „Големият скок напред“ – началото на 1958 – 1961 г. - от глад умират между 25 и 30 

милиона китайци
2. Великата пролетарска културна революция – 1966-1976 – милиони са изпратени на 

заточение в отдалечени райони                                   

http://armymedia.bg/wp-content/uploads/2016/06/MAO-2.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Xinyang_working_at_night.jpg
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Sending_officials_to_the_countryside.jpg


Документи от Служба „ 
Военна информация“

Писма и докладни записки от 
българския военен аташе в Пекин 
полк. Мирчев. ( от 1972 г. генерал-
майор) до отдела за 
„Международни връзки“  при 
Генералния щаб на БНА.



Документи от Служба      
„ Военна информация“

Информации придобити 
от контакти и разговори 
с военните аташета на 
капиталистическите 
страни



Документи от фондовете 
на НРС

През 1974 година, към

ПГУ- ДС е създаден

специален отдел за

работа срещу Китай –

отдел 17- ти.

През 1975 година е 

подписан комплексен 

план между  МВР на НРБ 

и КГБ съгласно, който се 

осъществява  

взаимодействието със 

съветските 

разузнавателни служби.



Документи
от фондовете    на МВР

Почти изцяло, 

придобитата от ВГУ 

информация се отнася 

до политиката на 

Китай спрямо СССР.



Северна и Южна Корея

Териториите на двете корейски държави 

съвпадат с тези на окупационни зони след 

края на Втората световна война.



Информации за 
положението на 38 – я 
паралел

С цел предотвратяване на

нахлувания от страна на

КНДР, Южна Корея

построява железобетонна

стена по цялото

протежение на границата

между двете части на

Корея. Стената е дълга над

200 километра, висока 6

метра, а основата й е

широка 10 метра. На най-

горната част на стената

са прокарани проводници с

високо напрежение.

Berliner Mauer – 150 км дължина
и 3, 60 м височина



Военно разузнаване

ВЪТРЕШНАТА ПОЛИТИКА НА 
СЕВЕРНА КОРЕЯ НОСИ 
БЕЛЕЗИТЕ НА СТРОГА 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, СЪЧЕТАНА 
С МНОЖЕСТВО МЕРКИ НА 
ОГРАНИЧЕНИЯ И 
СКОВАВАНЕ НА МИСЪЛТА.



Независимост в политиката, самостоятелност в икономиката и 

самозащита в отбраната

• Въоръжените сили на Северна 
Корея се намират в положение на 
постоянна бойна готовност.

• Същите провеждат мероприятия от 
политически характер с цел 
възпитание на целия личен състав 
във вярност към Ким Ир Сен.



Култът към Ким Ир Сен

• След 1966 година в Северна 

Корея се осъществява 

„ идеологическа революция“,

чиято цел е да бъдат 

унищожени всички стари идеи, 

партията и народът да се 

въоръжат с революционните 

идеи на Ким Ир Сен



Личната победа на вожда Ким Ир Сен
над капитализма 



Плененият през 1970 година американски шпионски кораб „Пуебло“ 



Агентурно- оперативна обстановка

Контакти и инициативи по неорганизиран ред 

в Северна Корея са невъзможни. Най-

постоянните източници на информация си 

остават протоколните и делови визити, 

радиото и печата. 



Посещение на военните аташета в 
деветокласно училище 



Рожденният ден на Ким Ир Сен

Всяка година през април народът на Северна Корея отбелязва 
тържествено рождения ден на комунистическия вожд Ким Ир Сен.

В Пхенян трудовите усилия са насочени към завършване на 
крупни обекти: монументални мемориали в негова чест, нови 
улици, грандиозни трибуни на централния площад, маскировъчни 
сгради, закриващи от погледа бедните къщи и улици.

В съревнованието за изграждане на новите обекти, по случай 
рождения ден на Ким Ир Сен нощният труд става още по-масово 
явление. 

Учениците провеждат непрекъснати маршировки, предимно 
нощем и рано сутрин. 



В Япония

• Липсва „културна революция“

• Липсва „ идеологическа революция“

• Липсват мерки за ограничаване и 
сковаване на мисълта

• Липсва увеличаване на нощния труд, когато 
императора има рожден ден.

• Липсват каквито и да било кампании за 
пречистване на японската култура



Я П О Н И Я

Хората излизат в отпуск

или работодателите

доброволно

ги освобождават.

В продължение на 1200 
години, през месец април 
се отбелязва традиционния
японски обичай
на съзерцание на красотата
на цъфналите вишни
–сакура 



АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 1, оп. 10, 

а.е. 80

ноември 1962 г. 

Според оценката на страните-

членки на НАТО, политиката на 

Япония съдейства за укрепване 

позициите на                                 

„ свободния свят“ в Азия.



Азиатският неутралитет представлява политическа сила, 

която не трябва да се подценява

И Японската    

комунистическа партия 

поддържа линия на 

официален неутралитет. 



Агентурно-оперативна обстановка
според информацията в документите

• „Японското проследяване”, наред с по-

прикритите и фини методи си служи и с 

най-груби такива, което е било ярко 

изразено преди заминаването на бившия 

посланик Христо Боев. 

АКРДОПБГДСРСБНА – НРС, ф. 4, оп. 4, а.е. 100



Японците постигат най- добре своите цели с чужденците с „ помощта“ на гейшите
Азия,опис 6, а.е. 100



Информации, придобити от 
военното разузнаване

Политиката на Япония в        
Югоизточна Азия

Мероприятия по 
строителството на въоръжените 
сили на Япония

Политическо и икономическо 
проникване на Япония в страните 
от Югоизточна Азия

Въпроси на външната политика 
и военната доктрина на Япония



Документи от външнополитическото 
разузнаване

За България ли работи 
външнополитическото 
разузнаване или за чужди 
интереси?



Резидентура в Токио

Създадена през септември 1965 
година с изпращането на заместник-
началника на Управлението –
„Александров“ като първи секретар в 
посолството. 

На съветските другари той предава

и получаваната информация, както 
политическа, така и научно

-техническа.



Български дипломат – обвинен в
„ промишлен шпионаж“

• Според японските власти 
исканите технологични 
секрети далеч надхвърлят 
интересите и нуждите на 
българската 
промишленост. Те 
предполагат, че 
шпионажът е бил в полза 
на Съветския съюз, чиито 
дипломатически 
представители в Япония са 
под строго наблюдение.



Информации за  секретни сътрудници и 
съветници в посолството



Информации за българи, живеещи
в Япония



Случая „Левченко“- с.с. на КГБ, работил активно на територията на 

Япония, но ... „изменил Родине и вьехал в США.“



Документи от фондовете на МВР

• Системата на        

„ народна демокрация“ в 

НРБ,

• разликата й от 

съветската политическа 

система и

• дали тя не се явява 

параван на една чисто 

съветска тоталитарна 

политическа система ? 




