в. "Златна възраст" брой 28 от петък 15 юли 2022 г.
Горан Симеонов, шеф на Асоциацията на разузнавачите от запаса
Войната в Украйна е начало на битката за нов световен ред
Изгонването на руските дипломати от България е елемент от конфронтацията
НАТО – Руската федерация
Интервю на Румяна СМИЛКОВА
Горан Симеонов е роден през 1946 г. в София. Председател е на Асоциацията на
разузнавачите от запаса (АРЗ). Завършва английската гимназия в София и
спец.Външна търговия във ВИИ „Карл Маркс”. От 70-те години работи в Първо главно
управление на ДС (външното разузнаване). Близо 10 г. е бил на работа в чужбина, бил
е и ръководител на една от основните резентури на българското разузнаване.
=АРЗ е доброволно, неправителствено сдружение, чиято основна дейност е
организирането на социална подкрепа на своите членове. Наред с това асоциацията, в
сдъответствие със своите възможности съдейства на Държавна агенция „Разузнаване” и
на МВР с анализи и оценки с цел изясняване пред обществеността действителната
същност на разузнаването и дейността на българските разузнавачи в защита на
националните интереси на Отечеството.
- Г-н Симеонов, как ще коментирате изгонването на 70-те руски дипломати и
служители, и техните семейства? Нужно ли е това сега?
- Опасявам се, че този неприятелски дипломатически акт на българското правителство,
извършен еднолично от министър-председателя Кирил Петков, ще има трайно влияние
върху двустранните отношения с Руската федерация. Проблемът е, че те ще продължат
да губят от своята динамика и от своята пълнота. Особено негативен ще бъде крайният
ефект върху икономическите отношения и най-вече в енергетиката.Защото без руската
газ всякаква диверсификация губи своя смисъл. Една диверсификация има за цел
получаване на най-изгодна цена за България, а изключването на руската газ, найевтината компонента в пазарния „ газов микс” у нас, говори повече за политика,
отколкото за свободен пазар.За всички стана ясно, че газта която идва, и на която ще
разчитаме занапред е по-скъпа. И от Азербайджан и най-вече втечненият газ. - Тези
прословути два танкера, впоследствие станали един, са временен начин за справяне с
нуждите на страната. Проблемът е, че прекарването на американски втечнен газ през
Турция крие сериозен риск от увеличаване на неговата цена. Политиката на турското
правителство е категорична – газта, влязла в Турция става турска собственост, и
Турция ще го продава на България. Ненапразно се водят допълнителни разговори,
говори се за вклиняване на посреднически фирми, които ще преговарят с Турция за
допълнителни комисионни. Всичко това оскъпява даставките.От тази гледна точка
България няма сериозна икономически изгодна възможност да доставя природен газ от
другаде, освен от Русия.
Затова този акт на безпрецедентно изгонване на 70 руски дипломати и служители,
това изсилване на българското правителство за стриктно прилагане на санкциите на ЕС
и НАТО спрямо Русия особено в сферата на енергетиката, се очертава да бъде с траен
отрицателен ефект още през настъпващия отоплителен сезон.

1

От друга страна това действие е един елемент от политиката на досегашните
управляващи да се харесат в НАТО и в ЕС да демонстрират отново и отново
верността си към своите англосаксонски покровители.
-Твърде много ли са руските дипломати у нас?
- Съгласно Виенската конвенция съществува принципът на реципрочност за броят на
дипломатите между две страни, т.е. да има по равен брой дипломати в едната и в
другата държава, но той не е императивен. Особено, когато едната страна е член на
Съвета за сигурност броят на дипломатите се договаря между двете страни.. Затова
този довод за превишаващата бройката на руските дипломатически представители в
България е несъстоятелен. Важно е също да се отбележи, че включването на дипломати
и технически персонал в една дипломатическа нота говори за липса на професионален
подход и на достатъчни доказателства. От тази гледна точка би трябвало да
разсъждаваме, че техническият персонал, който няма дипломатически имунитет, а е
работил срещу България, би трябвало да бъде санкциониран. Тук е ролята на
прокуратурата, която според нашите закони е трябвало да бъде сезирана и посочените
лица да бъдат задържани и съдени, но само при наличие на уличаващи данни и
доназателства. А такива очевидно липсват.
За мен по-важен е политическият привкус на цялата операция, а най-показателен е
фактът, че това изгонване се прави еднолично от министър-председателя в оставка, в
отсъствието на външния министър, в отсъствието на Президента, което говори за една
припряност. И според мен в навечерието на срещата на върха на НАТО в Мадрид,
наред с другите доказателства за вярност към НАТО, ЕС и Атлантическата общност,
проличава едно желание на министър-председателя в оставка, игнорирайки
Министерския съвет и Президента, да демонстрира, „кой кара влака на властта” в
България.
- Президентът Радев каза, че не е получил доклад на ДАНС за лица, уличени в
шпионаж. А не би ли трябвало?
- Службите са задължени да изпращат своите доклади до министър-председателя, до
председателя на Народното събрание, и до президента. В случая имаме действие, което
не съответства на правилника на Министерски съвет и на законите на специалните
служби страната, които са задължени да информират едновремевнно и трите
инстанции. Тук очевидно има заобикаляне на официалните процедури. Според мен
Президентът би могло да бъде по-категоричен в отношението си към този случай.
- Като причина за изгонването се посочва шпионаж. Такива ли са дипломатите?
- Вижте ако подходим професионално всяка държава използва дипломатическите си
предсдтавителства за прикритие на своята разузнавателна дейност, като броят на
разузнавачите зависи от интереса и степента на активност в двустранните отношения. В
този аспект едва ли България представлява такъв интерес за Русия, че да заангажира 70
руски разузнавачи! А това, че България е активно рарзузнавана страна няма съмнение.
Интересите на съюзници и неприятели към България и Балканите растат с всеки
изминал ден. Затова към работата на нашите специални служби и вътре в страната и
навън трябва да се подхожда с необходимия респект и уважение.
Що се отнася до конкретния безпрецедентен акт на българското правителство,
ако имаше конкретни доказателства за шпионаж, те трябваше да бъдат показани.
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- Ако са решили да изчистват страната от шпиони, не е ли редно да подходят по
същия начин и към другите посолства или всичко е целенасочено към Руското
посолство?
- Конкретното действие е насочено към Руското посолство и целта е ясна. А иначе у нас
има десетки представителства, с брой дипломати, които не са пропорционални на
българските дипломати в съответните държави. Примери са посолството на САЩ,
редица посолства на големи държави от ЕС и т.н.
За мен, а и за българското общество по-интересен е въпросът за бъдещото развитие и
състояние на отношенията между Руската федерация и България. Наскоро имаше едно
изказване на външния министър на Русия Сергей Лавров, че ще се даде единен отговор
към всички държави от ЕС изгонили руски дипломати. Това дава някакъв шанс, че
българо-руските дипломатически отношения няма да бъдат прекъснати, а ще бъде
свалено тяхното ниво и ограничена цялостната дейност.
Всички тези неприятелски действия, независимо от уверенията на управляващите
целят свеждане до „санитарен минимум” на отношенията с Руската федерлация, като се
прави опит да се нарушават вековни традиции и отношения, като се пренебрегва
общественото мнение в България. Нереално е според мен да се очаква, че вековните
връзки между нашите народи, могат да бъдат разрушени от действията на едно
правителство, просъществувало няма и година, но без съмнение опитите в тази насока
ще продължават!
- При този акт премиерът в оставка помислил ли е, че страдат и българските
граждани от смесени бракове с руснаци или работещите в Русия, защото сега няма
служители в руските консулства, не се издават визи, не може да се пътува?
- Според мен въпросът едва ли е разглеждан в чисто човешки план. Да, има десетки
хиляди български граждани в Руската федерация, да не говорим за българските
общности, и те се чувстват изоставени, поставени са в неизвестност кога могат да
пътуват. Нарушени са техните граждански права и свободи. Но както посочих
действало се е под натиск, като е търсен изцяло външнополитически ефект.
- Американският политик Хенри Кисинджър, също учил в Харвард като Кирил
Петков, каза преди време, че системата за сигурност в Европа и в света не може да
работи ефективно, ако тя не е интегрирала и инкорпорирала адекватно Русия. Но
Западът не гледа ли на Русия вече като на затворена страница?
- За съжаление политическите сили, които Кисинджър представлява, в момента не са
решаващи в американската политика. Там все още съществува много сериозно
неолиберално мнозинство, което всъщност диктува външната политика на САЩ и
което не е съгласно с предложеното от Кисинджър. Опасявам се и, че Русия няма да е
съгласна, защото това предполага преговори, а от такива в момента не е реалистично да
се очакват положителен резултат.

Край на 1част.
II – ра част:
„ Как бихте коментирали войната в Украйна. Дали ще приключи до зимата?”
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брой 33 от петък 19 август 2022 г.

Част II
Продължение
Войната в Украйна е начало на битката за нов световен ред
Интервю на Румяна СМИЛКОВА
Горан Симеонов е роден през 1946 г. в София. Председател е на Асоциацията на
разузнавачите от запаса (АРЗ). Завършва английската гимназия в София и специалност
Външна търговия във ВИИ „Карл Маркс”. От 70-те години работи в Първо главно
управление на ДС (външното разузнаване). Близо 10 г. е на работа в чужбина, бил е и
ръководител на една от основните резентури на българското разузнаване.
АРЗ е доброволно, неправителствено сдружение, чиято основна дейност е
организирането на социална подкрепа на своите членове. Наред с това асоциацията
съдейства на Държавна агенция „Разузнаване” и на МВР с анализи и оценки с цел
изясняване пред обществеността действителната същност на разузнаването и дейността
на българските разузнавачи в защита на националните интереси на отечеството.
- Г-н Симеонов, как бихте коментирали войната в Украйна. Дали ще приключи до
зимата?
Трудно ми е да прогнозирам времeтраенето, но съм сигурен, че целите на
специалната военна операция ще бъдат изпълнени до край, т.е. ще бъдат освободени
Донецка и Луганска област и то в близките дни или месеци. Русия е твърдо решена да
стигне до победа. Проблемът ще бъде от тук нататък. Както знаем целите са
демилитаризация на Украйна, денацификация и неутралитет. Докато задачите на
бойния терен и демилитаризацията ще бъдат относително по-бързо постигнати, то за
денацификацията ще са необходими години, ново поколение украинци без краен
национализъм, без фашизъм.За това ще трябва нова конституция и решаването на ред
други институционални и социални проблеми. Спорен е въпросът дали за Руската
федерация е по-изгодно Украйна да е неутрална буферна държава , или да съществува
пряка граница с НАТО. Отговорът ще бъде даден по преценка на руското ръководство,
след евентуални преговори, в зависимост от взаимоотношенията Русия-САЩ, РусияНАТО. Сложен е въпросът и защото по мое мнение Русия не успя да обясни ясно на
света причините, които доведоха до предварителното започване на военни действия на
украинска територия. И докато на полето на войната руската военна операция ще
изпълни целите си, в информационната война, Русия загуби. Тя не успя да обясни
достатъчно добре на света причините да започне войната. Причини като осемте години
фашистки терор в Донбас, за биолабораториите в Украйна и за цялостната подготовка
на украинското ръководство за една бъдеща война, останаха някакси във въздуха, без
компетентно и автентично мнение за случвалото се в Украйна.
- Военна операция или война, но в Украйна умират хора, деца?
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Водят се военни действия, разбира се има много жертви и от двете страни. А при
това военният потенциал, който използва Русия, далеч не обхваща цялата военна мощ
на страната. От тази гледна точка Русия, започнала тези военни действия трябва
обезателно да ги доведе до победа, а не толкова до преговори. Победа във войната
означава капитулация на Украйна. Опасявам се, че дотогава Русия няма да води
никакви други преговори. Защото както каза Джо Байдън „с тази война Русия целеше
финландизация на Европа, а постигна натовизация”, т.е. много сериозно сплотяване на
НАТО и Западния свят. Само пълната победа на Русия би могла да компенсира отчасти
във външно и вътрешнополитически план, негативите от оформилия се Колективен
Запад с неговите санкции и безпрецедентна военна помощ за Украйна.
- Каква е целта на Запада да направи световно правителство и да управлява
света ли?
Нека погледнем нещата в по- глобален аспект. Според мен, а и според
болшинствотоспециалисти, занимаващи се с тази проблематика, с тази война започна
геостратегическото преразпределение в световен мащаб. В най-общ план това означава
изграждането на „нов световен ред”, смяна на парадигмата на международните
отношения. Светът от еднополярен постепенно, много трудно, но необратимо се
превръща в многополярен, с много центрове на власт, изразяващ се в обособяване на
нови съюзи и зони на влияние в целия свят. Този нов ред, още не е дошъл, а старият не
си е отишъл. Това означава преди всичко сериозни противоречия и конфронтация
между основните геостратегически играчи, които водят, уви и до военни сблъсъци..
Докато за промяната са основни държави, като Китай, Русия, Индия, Бразилия и други,
зад досегашния ред стои целият англосаксонски свят, т.нар. Колективен Запад, чиито
основни цели са запазване на господстващото положение на САЩ, като световен
хегемон, защитаващ интересите си по целия свят, обявявайки ги за елемент на
националната си сигурност, и изисквайки всеобщо съгласие и подчинение. В този
смисъл на войната в Украйна би могло да гледаме като относително успешен опит на
САЩ и НАТО за изтощаване на Русия, един от главните противници на статуквото и
проводник на идеите за новия световен ред. Същевременно като резултат на войната в
Украйна можем да посочим обединението и сплотяване на страните от НАТО във
военен аспект. Доказателство за това е приетата нова 10-годишна стратегия на
Мадридската среща, в която без да навлизам в детайли, основните тези са, че НАТО
излиза извън рамките на Европа, като формулира нови зони на стратегически интереси.
Русия вече открито е наречена враг на Западния свят и което е съвсем ново - отправя се
открито предупреждение към Китай, да не излиза извън рамките на своята държава, да
внимава с Тайван и действията си в Югоизточна Азия.

В тази нова стратегия на НАТО откровено се говори за изграждане на пояс от
държави, които граничат по един или друг начин с Руската федерация, в които ще бъде
разположен 300 000 многонационален военен корпус. Този пояс, който започва от
Прибалтика, трябва да стигне до южната граница на Черно море, т.е. България ще бъде
включена, тъй като нашата граница с Руската федерация е Черно море. Части от този
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корпус / бойна група/ ще има и в България, което означава, че страната ни става
участник в тази тотална блокада на Русия с всички задължения и последствия.
- Много хора се притесняват и питат фронтова държава ли сме? НАТО
подготвя ли ни за някакъв военен отговор към Русия?
Въпросът Ви е изключително актуален и очевидно отговорът ми трябва да бъде
разширен и актуализиран. По-конкретно става дума за подготвяната нова ясно
формулирана и дефинирана „Доктрина за Черноморска сигурност” на САЩ. Оказва се,
че и в Черно море интересите на САЩ са застрашени.
В най-общ план тя цели две неща:
= засилване на военното присъствие на САЩ, т.е. пълна милитаризация на
Черноморския регион, като се увеличи военната помощ и координация в рамките на
НАТО и ЕС и продължи укрепването на икономическите връзки, енергийната
сигурност и целия комплекс „Сигурност” с Румъния, България, Грузия и Украйна.
Изрично се подчертава, че крайбрежните страни са с ключова роля за поддържане на
колективната сигурност на НАТО в региона и срешу евентуална агресия на Руската
федерация, заради което трябва да се увеличи военната помощ за тях.
= Напълно „изключване” на Руската федерация от нормалния външнополитически,
икономичесски, културен обмен с черноморскките държави, т.е. пълна изолация и
„забрана” за присъствие, независимо, че самата Русия е черноморска държава с дълга
история и традиционни двустранни връзки в региона. Необходимо е да подчертаем, че
Черноморският район е със стратегическо значение за националната сигурност на
Русия и тя едва ли ще се съобрази с безцеремонната политика и действия, насочени
срещу нейната сигурност.

Всичко това идва да покаже, че тази нова американска доктрина, между впрочем
очаква се за 2024,2025 и 2026 г. тя да бъде обезпечена с необходимите политичесски и
финансови ресурси , е поредното доказателство, че няма промяна във
външнополитическото мислене на САЩ и можем да очакваме, че Черноморският
регион ще бъде превърнат в нова зона на потенциален военен конфликт САЩ-Русия.
Трябва да подчертаем, че крайбрежните черноморски държави, дори членките на
НАТО, не са консултирани, не е взето тяхното становище и по всяка вероятност
„Доктрината за Черноморска сигурност” на САЩ ще ги постави пред свършен факт,
независимо от тяхното суверенно право и национални интереси.
Каква би била ролята на България в този сложен политически възел на
Балканите? В момента поне отношенията ни с другите съседки: Румъния, Турция
и Гърция са на добро ниво, нали?
Бих се съгласил с Вашата положителна оценка за двустранните ни отношения с
балканските държави-членки на НАТО. Нашите проблеми са от Запад и от Изток.
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На Запад, Сърбия и Косово отново са в конфликт, в Македония ни мразят, а и ЕС не
игра в наша полза. На Изток има световен конфликт, война, в която ние уж не
участваме, но се присъединихме към санкциите и даваме оръжие. От друга страна у
нас политици и народ, всеки играе своята игра или пасува. Политическият елит,
преобладаващата си част, съставен от „ЙЕС –мени”, връх на които бе Харвардският
екип, „решил”, под чужда диктовка, с един замах проблемите ни с Македония и Русия,
трупани с години и както се оказва в ущърб на българския национален интерес, за
личния да не говорим! Сега отново избори...С една дума отново очакваме някой месия
да ни оправи, можеби този път от Оксфорд, или Кеймбридж, но желаещите нещо
намаляват.

А какво е нужно на България?
Национална доктрина ,представляваща единение на политици и народ, обединени
на база патриотизъм и българските национални интереси. Силни, отговорни и
честни водачи, а не политици, които да изведат България от сегашното
безвремие. Но стига мечти!
А конкретно за случая спешно разработване и приемане на българска Стратегия
за мир и сигурност в района на Черно море.
Докато не е станало късно! Войната чука на вртата ни!
- Какво е днешното състояние на разузнаването в България?
Повод за отговор на този въпрос ми дава изказването на депутата Илия Мирчев,
който наскоро заяви, че двете разузнавателни служби на България – Военното
разузнаване и Държавна агенция „Разузнаване” не работят за интересите на България.
Едно такова изказване, ако е направено от авторитетен и компетентен фактор, би
заслужавало внимание и сериозно отношение. Но когато един безотговорен депутат
изказва тенденциозно, злонамерено мнение, неподкрепено с факти, не ззаслужава
внимание. Ние от Асоциацията на разузнавачите, които винаги сме работили в защита
на националния интерес, сме убедени, че колегите от Държавната агенция
„Разузнаване” и днес работят за България.Същевременно, изхождайки от крайно
напрегната обстановка на Балканите, водените военни действия на Изток и в Черно
море, апелираме за още по-активна и целенасочена разузнавателна дейност в тези
региони, а при необходимост и излизане извън наративите на НАТО и ЕС щом
националните интереси в тази военновременна обстановка го налагат.Целта трябва да
бъде обективна, изпреварваща информация неподвластна на временно управляващия
елит .Затова призоваваме политическите сили в този период на турболенции в страната
и предстоящи избори, да бъдат прецизни и внимателни в своите изявления по адрес на
българските специални служби. Едно такова отношение би допринесло за укрепване на
националната сигурност на България.

5.08.2022г.
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