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Генерал-майор ГЕОРГИ САВОВ МАНЧЕВ (1941-1998)-НАЧАЛНИК
НА УПРАВЛЕНИЕ „НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКО РАЗУЗНАВАНЕ.”
(Професионална биография )
Георги Савов Манчев е последния и най-известен ръководител на Научнотехническото разузнаване.Цялата му професионална дейност от постъпването му на
работа през 1966 г. като младши разузнавач до 1991 г. преминава в структурите на
Научно-техническото разузнаване. От16 май 1979 г. е началник на 7 отдел(НТР) в
Първо главно управление (ПГУ).От 01 октомври 1980 г. е началник на
новосформираното„Управление Научно-техническото разузнаване”(УНТР) в
структурата на ПГУ и заместник началник на ПГУ.От 08 юли 1986 г. е назначен за
Първи заместник началник на ПГУ и началник на УНТР. На този пост той остава до
края на комунистическия период, като за кратко време продължава да бъде
заместник началник на разузнаването и след преобразуването му в Национална
разузнавателна служба, преди да бъде освободен със заповед от 30 април 1991 г. По
това време е закрито Научно-техническото разузнаване като самостоятелна
структура в Националната разузнавателна служба. За първите 10 години от 12
годишното ръководство на Георги Манчев Научно-техническото разузнаване
постига най-големия си възход и резултати от своята дейност от създаването му
през 1959 год. до закриването му през 1991 год.
Какви документални материали и изследвания за тази изтъкната личност съществуват към настоящия момент(месец ноември 2019г.)?
Най-подробното документално изследване за Георги Манчев е статията „Георги
Савов Манчев(1941-1998) Началник на управление „Научно-техническо” ,ЛКД. арх. № А0I63” в книгата „Държавна сигурност предимство по наследство. Професионални
биографии на водещи офицери”, издание на института за изследване на близкото минало,
София, 2015 год., стр.733-737 с автори Момчил Методиев и Мария Дерменджиева.Както е
видно от заглавието изследването е направено въз основа на наличните документи в
личното кадрово дело на Георги Манчев, предадено на комисията по досиетата. За
запознаване на интересуващите се представяме статията в съкратен вид като избягваме
коментариите на авторите по отделни моменти от биографията, които считаме за излишно
и ненужно подробни или базиращи се на техни предположения, а не на реални факти.
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Георги Манчев е роден на 10 май 1941 г. в село Беброво, Великотърновско,
Произхожда от семейство на „служещи”, взели активно участие в съпротивата преди
9 септември 1944 г.Баща му Сава Стефанов Манчев е член на РМС от 1931 г. и на
БКП от 1934 г..Непосредствено след 9 септември 1944 г. постъпва на работа в
Държавна сигурност и завършва кариерата си вУБО. Признат е за активен борец
против фашизма и капитализма като ятак на партизаните и е пенсиониран през 1961
г. Почива през 1979 г. Майка му Иванка Стоянова след 9 септември 1944 г.работи в
отдел „Фелдегери” 1на Държавна сигурност, откъдето се пенсионира през 1960 г.
Георги Манчев завършва средно образование в 35 училище с преподаване на
руски език в София, където работи „активно” в комсомолската организация и е
избиран за член на дружественото бюро. След като завършва средното си образование
през 1958 г. постъпва като курсант в Школата за запасни офицери при НВАУ „Георги
Димитров”в гр.Шумен. В школата специализира „зенитна артилерия” и я завършва с
отличен успех, за което е награден със значка „Отличник по бойната и политическа
подготовка”. След завършване на школата служи като старшина-школник и
командир на разузнавателен взвод при поделение 80040, село Суходол,Софийско.
В началото на учебната 1960 г. Георги Манчев е приет за студент в Киевския
политехнически институт, където придобива специалността инженер-конструктор на
електронни и йонни прибори. Докато следва получава положителна характеристика,
според която е „съзнателен” и „упорит” студент, който се е „готвил задълбочено” по
изучавания материал. Завършва института с отличен успех, а по време на следването
взима „активно участие” в живота на комсомолската организация и е избиран за
комсомолски секретар. През 1964 г. докато е в института е приет за член на БКП. Там
се запознава с бъдещата си съпруга Валерия Кузнецова, гражданка на СССР, която
също завършва Киевския институт по електроника.След завръщането си от Киев през
1965 г. Георги Манчев започва работа като инженер-конструктор по електронни и
йонни прибори в Института по електроника при БАН. Но още на следващата година
на 23 август 1966 г. се премества на работа в Първо управление на Комитета за
държавна сигурност. Цялата кариера на Георги Манчев е свързана с Научнотехническото разузнаване. При постъпването си е назначен в 07 отдел на Първо
управление на длъжност младши разузнавач с военно звание лейтенант, отговорник
за резидентурата във Федерална република Германия.
Веднага е изпратен на обучение в разузнавателната школа на КГБ в СССР за
седем и половина месеца, считано от 25 ноември1966 г., където учи под името Георги
Стоянов Манолов. Завършва школата с „особено отличие”, след което се завръща в
България. 2 На 12 октомври 1968 г. е повишен в длъжност разузнавач VI степен, а на 3
юли 1969 г.- в длъжност разузнавач IV степен. Междувременно е редовно повишен в
звание старши лейтенант на 29 юли 1969 г.
По искане на КДС от 6 ноември 1968 г. Георги Манчев започва от декември
1968 г. работа на прикритие в ДПТ „Електроимпекс” на длъжност стоковед. В
искането на КДС изрично се посочва, че назначението е с цел легендирането на
Манчев с перспектива бъдещото му извеждане на работа в САЩ. Това се случва две
години по-късно, когато от август 1970 г. Манчев е изпратен на работа в
резидентурата в Ню Йорк. Назначението му е легендирано като завеждащ
стокообмен III степен в Търговското представителство в Ню Йорк. Мандатът му в
резидентурата продължава до август 1973 г. След завръщането си от Ню Йорк в
продължение на една година Георги Манчев работи в Центъра и на 1 февруари 1975 г.
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Служба в МВР, която се занимава с приемането, пренасянето и доставянето на кореспонденция, съдържаща държавна тайна.
За обучението му в школата на КГБ в СССР виж спомените на Дамян Кунев в Приложение № 1.
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е преназначен на длъжност инспектор IV степен отново в 07 отдел на Първо главно
управление.
През август 1976 г. Манчев пак е изведен на прикритие, като започва работа
като „отраслов резидент” в Министерството на електрониката и електротехниката на
длъжност съветник на министъра. Същата година е назначен и за директор на
дирекция „Производствено сътрудничество”, чиято основна дейност е външнотърговското осигуряване на програма „Електроника -С”.
В края на 1976 г. се правят постъпки Манчев за втори път да бъде изпратен на
работа в резидентурата в Ню Йорк на длъжност заместник-ръководител на
Търговско-икономическата служба (ТИС) при посолството на НРБ в САЩ, като
предложението е да замени на този пост друг офицер от Научно-техническото
разузнаване-Любчо Димитров Михайлов. Назначението получава одобрението на
българските партийни и държавни институции, но не и съгласието на американската
страна.
Невъзможността да замине на работа в резидентурата в САЩ не спира
кариерното развитие на Манчев. В кадровото му дело не е отбелязано кога точно
престава да работи на прикритие в Министерството на електрониката и
електротехниката, но вероятно остава да работи там до 1978 г. 3Към този момент
владее два чужди езика-английски(за който получава 10% добавка към заплатата си)
и руски. От този период са и неговите първи по-значими награди- наред с
протоколния медал „МВР –III степен”, присъден му на 6 август 1976 г. за прослужени
10 години в системата на МВР, същата година той е удостоен с орден „Червено знаме”,
а на 27 юли 1976 г.-с орден „9 септември 1944” I степен с аргумента „за проявена
находчивост и оперативно майсторство при придобиване на секретни документи”,
имащи голям икономически ефект за народното стопанство.На следващата година е
награден и с „обявяване на благодарност”, без да е отбелязано за какво.
Паралелно през тези години Манчев изкачва бързо кариерната стълбица. На 1
март 1978 г. е повишен в длъжност инспектор III степен, а само два месеца по-късно
със заповед от 1 май 1978 г.заема длъжността заместник-началник на отдела. Година
след това- на 16 май 1979 г.е издадена заповед, с която е назначен за началник на 07
отдел т.е. на цялото Научно-техническо разузнаване, а със заповед от същата дата е
произведен с пет месеца предсрочно във военно звание майор. Очевидно с оглед
преподготовката му за новата ръководна длъжност със заповед от 14 май 1979 г. е
изпратен за два месеца и половина в разузнавателната школа в СССР.
През този период получава още две награди. Едната отново е протоколна-медал
„За заслуги за социалистическата революция” по повод 35 години от
социалистическата революция, а другата е престижния
медал „Братя по
оръжие”,златен, на Унгарската народна република, присъден му през октомври 1979
г., без да се посочват заслугите за отличието.
Развитието на кариерата му до момента прави логично и назначаването му на
12 октомври 1980 г. на длъжност заместник-началник на ПГУна ДС, той и началник
на вече повишеното в статут на Управление „Научно-техническо разузнаване”. С
друга заповед от същата дата предсрочно му е присвоено военно звание подполковник
с оглед необходимостта званието му да съответства на заеманата длъжност. На този
пост Георги Манчев остава до края на комунизма и закриването на Научнотехническото разузнаване. Израз на повишения статут на Научно-техническото
разузнаване е и повишението на Манчев в първи заместник-началник на Първо
главно управление от 8 юли 1986 г., като със същата заповед запазва и длъжността
началник на управление НТР. Със заповед от 15 септември 1988 г. Манчев е повишен
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На работа в Министерството на електрониката е до 09.05.1977 г., след което около 2 години е директор на ИНКО.
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в звание полковник, а на 31 август 1989 г. му е присвоено военно звание генералмайор.
В съответствие с длъжността му са и отличията, с които е награждаван през
този 10 годишен период. Наред с протоколните медали на Министерството на
вътрешните работи, дадени за прослужено време в системата(медал „МВР”II степен
му е присъден на 26 август 1981 г., а „МВР” I степен- на 25 август 1986 г.), на три пъти
му е обявявана служебна благодарност (на 1 септември 1982 г., 30 август 1983 г. и 27
октомври 1983 г.)макар че мотивите за тях не са посочени. На 20 май 1980 г. му е
присъден съветският нагръден знак „60 години ВЧК-КГБ”, а на 7 януари 1983
г.получава престижния медал на КГБ „За укрепване на бойното сътрудничество”.
Сред другите награди, връчени му през годините внимание привлича званието
„Заслужил деятел на техниката”, дадено му по повод Деня на химията със заповед от
9 май 1985 г., както и за втори път орден „Червено знаме”, с който е награден на 22
април 1981 г.
Георги Манчев остава за кратко заместник-началник на разузнаването и след
преобразуването му в Национална разузнавателна служба, преди да бъде освободен
със заповед от 30 април 1991 г. По това време е закрито и Научно-техническото разузнаване като самостоятелна структура в Националната разузнавателна служба…
Георги Манчев умира през 1998 г. 4
Много важен период от работата му като оперативен работник на НТР, споменат в
изследването е работата му в САЩ от м.август 1970 г. до месец август 1973 г.В нюйорската
резидентура Манчев има оперативния псевдоним „Огнянов” и работи с колегите си от НТР
„Краев”(Любчо Михайлов), „Босев” (Пеню Костадинов Байчев),„Златев”(Иван Захариев) и
с колегата си от контраразузнавателния отдел „Велчев” (Стойко Деянов).От месец август
1971 г. започва да работи и новоназначения резидент „Янев”(Любен Гоцев) , който има
преди това един 5 годишен мандат като оперативен работник на ПУ в САЩ. Още на 23 юли
1971г. началникът на ПГУ ген.майор Димитър Кьосев е утвърдил задачите на резидента в
САЩ майор Любен Гоцев. Главното направление в оперативната работа на резидентурата
в Ню Йорк е научно-техническото разузнаване-да работи за придобиване на агентура и
научно-техническа информация в областта на микроелектрониката и изчислителната
техника, химическата промишленост и микробиологията, военната и оперативна
техника.Обектите за проникване са: фирмите IBM-производство на изчислителна техника;
фирмата „Юнион Карбайт”-химическата промишленост. 5
Конкретно на оперативната работа на „Огнянов” няма да се спираме, а ще я
включим в общата оценка за работата на резидентурата за периода 01.09.197125.06.1974г.В раздела „Агентура”:На ръководство при Резидентурата по линия на НТР
бяха агентите „Карло”, „Браун”, и „Вержиния”. Работата с тях се водеше съгласно
указанията на Центъра. Използвани бяха преките възможности на„Карло” за придобоване
на научно-техническа информация, възстановена бе връзката с„Браун”.В раздела
„Секретни сътрудници”: По линия на НТР са използвани следните СС: „Кокс”, „Едисон”,
„Роналд”, „Уйлям”, „Пастьор”, „Пирин”, „Иво”, „Планк”, и „Хубенов”. Работата със
същите се водеше правилно и съгласно указанията на Центъра. Активно и целенасочено са
използвани възможностите им за придобиваяне на документална информация. Подобри се
работата на сътрудниците по създаване на интересни връзки, някои от които бяха успешно
прихванати от наши ОР.В раздела „Информационна работа”: По раздела на
„Зидаров”(НТР)информационната работа на Резидентурата бе добра и качествена, но
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незадоволителна в количествено отношение. Голяма част от придобитите материали са по
планови задачи, което говори за целенасоченост в работата… 6

На „работната площадка”- в търговското представителство на
България в Ню-Йорк-април 1972 г.

На изложението на „Булгарконсерв”, „Родопаимпекс” и
„Винимпекс-Чикаго(8.11.1971 г.)

Георги Манчев още като служител на ТИС-Ню Йорк в състава на българската делегация посетила американска IT фирма в
щата Аризона(САЩ) през месец юни 1973 г. На снимката: в ляво Георги Манчев, в дъното от ляво Асен Стаменов, генерален
директор на „Изотимпекс”, до него проф.Ангел Ангелов., пред него Владимир Москов, началник управление „Изчислителна и
оргтехника” към Министерството на машиностроенето и електрониката, по-късно служител на НТР.Останалите двама са
представители на американската фирма.

Герги Манчев в състава на българската правителствена делегация, ръководена от проф.
Иван Попов, посетила САЩ през 1974 г. На снимката е част от състава на делегацията,
ръководена от Ангел Ангелов, заместник- председател на „Изот” при посещението на
американската фирма „Дейтапродукт корпорейшън” - Калифорния през октомври 1974 г.
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Въпреки, че Момчил Методиев и Мария Дерменджиева, автори на цитираното
изследване са описали служебното развитие на Г.Манчев строго придържайки се към
документите в кадровото му дело във въвеждащата част отбелязват, че той е „вторият и
най-известен ръководител на Научно-техническото разузнаване”.Безпорна е оценката, че
той е най-известният ръководител на НТР.Освен, че е най-известния, той е и найзаслужилия, най-прославения, най-авторитетния и най-обичан ръководител на тази служба.
Неточно обаче е споменат като втория по ред нейн ръководетел. При назначаването му на
работа през 1966 г. в тогавашното Първо управление на ДС той е включен в състава на
съществуващия 7 отдел(НТР) и продължава да работи в този отдел до 1979 г., когато е
издигнат първоначално за заместник-началник и съвсем скоро след това и за началник на
този отдел.
Нека обърнем внимание на структурата на Първо управление ДС в периода 19591964 год!
Структура на Държавна сигурност
УПРАВЛЕНИЕ I-во: РАЗУЗНАВАТЕЛНО, ръководено от началник на управлението и
двама заместник-началници. В състава му са били включени:
- отдел I - за водене на разузнавателна работа в Турция
- отдел II - за водене на разузнавателна работа в Гърция
- отдел III - за водене на разузнавателна работа в САЩ, Англия и западноевропейските
страни, влизащи в НАТО.
- отдел IV - за водене на контраразузнавателна работа зад граница.
- отдел V - за подготовка на кадри за нелегалните резидентури в Турция и Гърция.
- "Научно-техническо" отделение за водене на научно-техническо разузнаване.
Последното организационно звено от тази структура е отбелязаното „Научнотехническо отделение.” Това отделение е създадено по предложение от 05.08.1959 г.на
началника на управление I ДС полковник Господин Гочев със съгласието на заместник
министъра при МВР генерал-лейтенант Георги Кумбилиев и одобрено от министъра на
вътрешните работи генерал-полковник Георги Цанков на 12.08.1959 г. 7 В предложението в
т.3 е записано: „За поставяне основа на научно-техническото разузнаване и събиране
данни за интересуващите ни новости от научно-технически характер, към I-во управление
ДС да се създаде група от трима специалисти и съответно увеличи щата на Управлението
със следните длъжности: началник отделение-1, зам.н-к отделение -2”.
За дейността на отделението в първите години от съществуването му черпим
сведения и от раздела „Научно-техническо разузнаване”в спомените на Огнян Дойнов,
издадени през 2002 г.: „На 1 декември 1959 г. от 13 отдел („Икономически”) на
тогавашното
Разузнавателно
управление
при
Комитета
за
държавна
сигурност(впоследствие Първо главно управление
към Държавна сигурност)външно-политическото разузнаване се отделят трима души-Панайот Радков, Георги
Караколев и Любомир Михайлов. Те поставят основите на самостоятелното звено
НТО-„Научно-техническо отделение”-ядрото на бъдещия Седми отдел-НТР, който се
създава в края на 1964 г. Неговият пръв началник Иван Иванов обичал да казва:
„Ние сме много щастливи, че България е изостанала страна-всичко което намираме
на Запад, ни върши работа”. Това „всичко е от химикали и глазури за фаянсови
плочки до високоефективни щамаве и до софтуера на „Макдоналд Дъглас”.
Тримата се преместват на партера в сградата на Централното статистическо
управление на ул. „Шести септември”срещу Министерството на вътрешните работи,
където на четвърти етаж се помещава външно-политическото разузнаване. Започва
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване,документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.103-106.
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събиране на кадри от всички отдели на разузнаването-химици,инженери, икономисти,
математици, машиностроители.” 8
За създаването на НТР и неговото развитие до 1991 г. разполагаме и с историческия
разказ на генерал Тодор Бояджиев в една от последните му книги „Изповед на шпионина”,
издадена през 2018 г.В една цяла глава от 9 страници, озаглавена „58 години от раждането
на българското научно-техническо разузнаване” той описва историята на НТР, като е
маркирал метафорично отделните етапи с житейските етапи на една личност: РАЖДАНЕ,
ПРОХОЖДАНЕ,ДЕТСТВО,ЮНОШЕСТВО,ВЪЗМЪЖАВАНЕ,УТВРЖДАВАНЕиЕКЗЕКУЦИЯ.Главата е написана с типичния за ген.Т.Бояджиев увлекателно-романтичен стил и е
едно прекрасно четиво, наситено с емоционална защита на цялата дейност на това
разузнаване, насочена за подпомагане и развитие на българската икономика през периода
1959-1991 г. Генералът категорично защищава работата на оперативните работници на
НТР, използваните чуждестанни
агенти и секретните сътрудници от средите на
българската научна и инженерна интелигенция, заклеймени напълно несправедливо в
годините на т.н. „преход” като доносници и ченгета.Главата е изпълнена с анализи на
използваните форми и методи на работа на НТР, чрез които са решавани освен чисто
икономически проблеми така и придобиването на военна информация, използвана за
създаване на аналогични свръхмодерни оръжия в СССР и използвани за защита на страните
от Варшавския договор. Много сериозно и професионално е описана и
дезинформационната дейност на американското и западните разузнавания в научнотехническата област и по-конкретно подхърлянето на „оригинални секретни материали” на
българското и съветското НТР и предаването на образци на дефектни чипове, дефектни
турбини за бъдещо вграждане в руските газопроводи, подправени технологии за
химическите заводи, включително и заблуждаваща информация за самолетите „Стелт”, за
космическата защита и тактическата авиация.Тодор Бояджиев работи почти 14 години –от
1963г. до 1977 г. в Научно-техническото управление на МВР и Научно-техническото
разузнаване. Той е един от първите кадри на НТР и достига до зам.-началник на това важно
разузнавателно направление. Освен в книгата „Изповед на шпионина” ген.Тодор Бояджиев
пише за научно-техническото разузнаване в света и в една от първите си книги
„Шпионажът като занаят”, издадена през 2002 г. Отбелязваме тези разработки на
Т.Бояджиев, защото в тях е анализирана изключително професионално ролята и мястото на
научно-техническите разузнавания в света, включително и тези на българското научнотехническо разузнаване.
През месец май 1966 г. за ръководните инстанции е изготвена информация за
организацията и състоянието на работата по линия на НТР.Направени са следните изводи:
„Работата по линия на НТР към Управлението е организирана сравнително къснокъм края на 1959 г., когато е създадено самостоятелно отделение. До края на 1964 г.
така създаденото отделение е извършило известна организационна работа по
уточняване на задачите, подбиране на кадрите и тяхната подготовка и др. Основните
задачи, обектите за проникване, страните по които трябва да се работи и структурата,
която трябва да има отдела на НТР са напълно изяснени едва при идването на
др.Квасников в началото на 1964 г. в нашата страна.За голямата помощ, която той е
указал по цялостната работа по линия на НТР, ръководството на Управление I КДС
изказва своята сърдечна благодарност на ръководството на I главно управление на
КГБ и лично на др. 9
През 1964 г. се създава отдел с щат 30 души, от които 14 зад граница. Подбират се
съответно специалисти- които през 1965 г. прекарват специален курс в Съветския съюз и в
тогаващия момент се подготвят за извеждане зад граница. С щатни бройки зад граница
8
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отделът разполага в развитите капиталистически страни, както и в САЩ и Япония. Тогава
на задгранична работа по линия на НТР се намират 4 работника. Предстояло е
изпращането и на още 6. Освен това в щата за 1966 г. на отдела са дадени и няколко бройки
за технически персонал.” 10
Кои са ръководителите на НТР от създаването му до неговото закриване? По
години те са следните:
1.Георги Караколев /1959-1964г./ 2. Райчо Асенов /1964-1965г./3.Иван Иванов /19651971г./4.Николай Райчев /1971-1972г./5.Ангел Димитров /1972-1979г./6.Георги Манчев
/1979-1991г. 11
Като изключим Райчо Асенов и Николай Райчев, които ръководят отдела за 1-2
години, без да подценяваме техния значителен принос в развитието на НТР, от
останалите трима Иван Иванов е ръководител в продължение на 6 години, Ангел
Димитров – в продължение на 7-8 години и Георги Манчев е ръководител на отдела и на
управление НТР в продължение на 12 години.
Георги Манчев постъпва на работа в отдел 07, когато негов началник е Иван
Иванов, известен сред колегите си с уважителното и приятелско нарицание „Иван
Иванич”.За
този ръководител има следната биографична и служебна информация в
книгата на Коста Ананиев- „Външното разузнаване на България”-ИК „Колинс-5”, 2008 г.:
Полковник Иван Иванов е друга знакова личност в историята на българското
НТР. Неговата голяма заслуга като началник на отдела за НТР през 70 години на ХХ
в. е успешното развитие и бързото разрастване на службата. С големия си опит в
разузнаването той беше един от основните фактори за укрепването на авторитета на
отдела и на неговите служители. Добрите резултати на НТР, постигнати под негово
ръководство, създадоха необходимите предпоставки за изграждането на по-късен
етап на Управление НТР….Ще споменем част от спомените на полковник Иван Иванов:
„Един от възловите проблеми бе отсъствието на подходяща технология за
производствно на специални бои. Сумата, поискана за нея бе изключително голяма.
С умелата се работа нашите разузнавачи успяха да придобият тази технология и да
доведат у нас нейния автор, под чието ръководство тя бе внедрена. Спестени бяха
хиляди левове народна пара.
По същата схема бе решен и въпросът с обработка на повърхността на
строителни облицоващи плочки-отрасъл, който много бързо се развиваше у нас и то
с голям процент износ.
Друг подобен въпрос през 70-те години бе този с присадките за моторни и
машиннни масла, също бързо и успешно решен от НТР.
НТР осигури информация и за отделяне на металните частици от каолина.
Тяхното наличие водеше до силно влошаване на качеството на санитарния и
кухненския фаянс-вече важно износно перо на страната.
По такъв начин намираха решение и задачи от други отрасли. Така например
производството на телефонни апарати, достигнало през 70-те години значителни
обеми, продължаваше да страда от ниско качество. Особено некачествени бяха т.нар.
телефонни шайби. НТР достави необходимата информация и въпросните шайби
осигуряваха брой на завъртания, съизмерими с произвежданите в Швеция
например.”
От значение за нашата страна, бедна на суровинни ресурси бе производството
на нови, синтетични материали. Особено добър пример в това отношение бе
10
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внедряването на наш специалист във водеща западна фирма, чрез когото получихме
технологията за производствно на изкуствана кожа.
Разузнавачите на НТР проявяваха много често необходимата изобретателност
при изпълнението на задачи, в които обектът на придобиване се отличаваше с
особено специфични свойства. Така например пренасянето на придобит щам за
производство на животоспасяващи антибиотици от една западна страна до България
изглеждаше нерешим проблем. Благодарение на находчивостта на нашия разузнавач
задачата бе решена. Заслужено той бе наречен „герой”.
В заключение бих могъл да кажа, че през периода, когата аз бях началник на
отдела за НТР, успешно бяха решени и задачи на нашата новосъдадена електронна
промишленост. Под мое ръководство бяха осъществени редица разузнавателни
операции, които спомогнаха за разширяване значително възможностите на
закупеното технологично оборудване на завода за полупроводници в Ботевград. В
разширяващия се спектър от задачи, поставени на НТР, присъстваха и известно
количество въпроси, свързани с отбранителната промишленост”. 12
Оценявайки кадрите на НТР, Коста Ананиев заключава: „Десетки, а може би
стотици са имената на щатните и нещатните служители и сътрудници на НТР които
оставиха трайни следи в службата. Съвсем естествено не можем да разкажем за
всички тях, но за някои от най-изявените ще стане дума по-нататък в книгата.
Безспорно най-ярка е следата, оставена от последния и най-дългогодишен
ръководител на НТР генерал Георги Манчев.
ГЕНЕРАЛ ГЕОРГИ МАНЧЕВ
…През 1979 г. е назначачен за началник на отдела, а през 1980г. става
началник на Управление НТР…Цялата му агентурно-оперативна дейност е свързана
с НТР. Като ръководител на българското научно-техническо разузнаване той
проявява своя организационен талант и по негово време се реализират найсериозните успехи на службата в това направление. Под негово ръководство в
началото на 80-те години се изгражда Управление НТР в ПГУ. В периода 1980-1989 г.
трябва да отбележим, че НТР вече имаше голям принос в осигуряване на нашата
икономика с модерни технологии, които доведоха до промяна на структурата на
отделните промишлени отрасли, с ясно изразена тенденция към нарастване на
относителната тежест на високите технологии. Ярко потвърждение на тази теза са
проекти като „Нева” и „Монблан”. Наред с това НТР има съществен принос и в
обезпечаването на необходимата, спестяваща време, сили и средства информация за
научно-развойния и изследователски комплекс на страната. В последна сметка това
водеше до побряване на показателите на нашата икономика и респективно до повисок жизнен стандарт.
В агентурно-оперативен план, благодарение на умелото ръководство, в което
приносът на генерал Манчев е безспорен, УНТР имаше добри позиции в редица
важни световни технологични центрове.Много от оперативните източници на УНТР
работеха за нашето разузнаване на идейна база. По съответния ред те получаваха
високи държавни отличия. Не случайно след 10 ноември 1989 г. западните сили и
преди всичко техните разузнавания оказаха безпрецедентен натиск върху нашата
страна-НТР да бъде премахнато. И това бе извършено. НТР бе разгромено до основи,
а неговите висококвалифицирани специалисти бяха подложени на гонения и
обявявани за „ченгета”.
Генерал Манчев до края на своя кратък живот преживяваше тежко и не можа
да понесе разгрома на българското НТР и разпиляването след 1990 г. на неговия
12
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интелектулен потенциал. Той почина сравнително млад-през 1998 г. но ще остане
завинаги в паметта на своите колеги и бойни другари.” 13
И Коста Ананиев в своята книга поставя като единствена знакова фигура преди
Георги Манчев в историята на българското разузнаване Иван Иванов.
Пропуснато е да се отбележи една друга важна и знакова фигура- ръководителя на
НТР от 1972 до 1979 г.-Ангел Димитров. Под негово ръководство НТР постига ново
качествено израстване в структурно и организационно отношение чрез назначаване на
отраслеви резиденти в МЕЕ,МММ,МХП, МВТ 14 и изграждането в тях на отраслеви
резидентури и създаването на отраслеви отделения в Центъра през 1975 г.За практическото
реализиране на тази организация решаваща помощ оказват началника на ПГУ-ген.майор
Васил Коцев и заместник-министъра Стоян Савов. 15 При Ангел Димитров през август 1976
г. Манчев започва работа като „отраслов резидент” в Министерството на електрониката и
електротехниката на длъжност съветник на министъра. Същата година е назначен и за
директор на дирекция „Производствено сътрудничество”, чиято основна дейност е
външнотърговското осигуряване на програма „Електроника -С”. 16 В един свой доклад
от14.03.1979 г. Ангел Димитров информира за резултатите от дейността на отделните
отраслеви отделения.За отделение „Електроника” пише:”Създавайки отделение
„Електроника” например, ние можахме
да постигнем придобиването на
документална технологическа документация, образци и чужд опит преди всичко в
областта на изчислителната техника и микроелектрониката, които бяха свързани с
правителствената програма(„Електроника-С”). 17 Без компетентно звено в НТР, с
относително постоянен оперативен състав тази задача не би могла да се реши, а това
би означавало МВР да остане настрана от решаването на едно от основните
направления на техническия прогрес.”
….”Като пример за ефикасност на съществуващата структура може да се
посочи също отделение „Химия”, което проведе целенасочена работа по придобиване
на изключително важни за страната щамове и документации за антибиотици. Без
наличиетго на звено в Центъра не би могло да се координира работата на територията
на Италия и у нас по начин не само да се придобият, но и внедрят горните щамове.” 18
Под прякото ръководство на НТР от Ангел Димитров през 1973 г. бе създаден
Центъра за приложна информация като резултат на
решението на Бюрото на
министерския съвет от м.март 1973 г.формулирано като „Основни положения за
изграждане на подсистема с ограничено разпространение”. „Центърът за приложна
информация (ЦПИ)стана специализирано направление в състава на Централния
институт за научно-техническа информация(ЦИНТИ)към ДКНТП. ЦПИ се превърна
пак там., стр.140,141.
Решение № 326 от 25 май 1973 г. на бюрото на Министерския съвет, Държавен архив; Дойнов, Огнян. Спомени. София:
Труд, 2002г., стр.105
15
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.126,127,128.
16
Методиев, Момчил и Дерменджиева, Мария, „Държавна сигурност предимство по наследство,” С,2015г., стр.735.
17
“Електроника -С”-секретна програма за дископроизводство,лентопроизводство и машини за оборудване на производството
по т.н. система „РЯД”-руско наименование за военното производство. НТР участва в изпълнението на програмата
"Електроника – С". Придобити са 487 броя документация с общ обем от 38 582 страници и са доставени 102 образеца, които се
използват в разработките на нови технологии и конструкции по проектите "Микроелектроника" и "Изчислителна техника".
18
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.135,136.
13
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Из справка за ЦПИ на един от директорите й -Вълчо Григоров, писана след 10.11.1989 г.
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.185,186.
19
20
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в основен оперативен орган на Подсистемата със задача да проучва, анализира и
обобщава нуждите на страната от научно-техническа и икономическа информация,
да подпомага и следи използването, включително до внедряването й в конкретната
практика. По същество този орган укрепи в подходяща форма взаимодействието
между НТР и огромния кръг потребители. Ръководството му се осъществява от
служители на НТР. Огромен кръг от потребители-министерства, БАН,
Селскостопанската академия с техните институти, ведомствените научноизследователски звена, основните заводи и техните конструкторско-технологични
звена, технически и икономически висши учебни заведения и пр. Съвместната им
работа с ЦПИ се извършва на базата на подписани договори за сътрудничество и
спазване на разработена инструкция. Подсистемата обслужва стотици
потребителски звена. Ангажираните в нея водещи специалисти у нас са хиляди . С
тях се работи в канали за служебна, секретна и строго секретна информация.
Уникалният опит от работата на тази Подсистема се изучава и понастоящем от
заинтересованите.” 19 През м.март 1974 г. е направен отчет за едногодишната работа на
ЦПИ, в който е отбелязано:”Въпреки краткия период, за който бе създаден и започна
да функционира ръководения от НТР Център за приложна информация, първите
положителни резултати са налице. Информационният план на НТР за 1974/1975 г. за
първи път бе съставен въз основа на конкретни заявки на отраслевите
министерства, утвърдени от техните ръководства, допълнително обсъдени от
утвърдения
от Председателя на Министерския съвет др.Станко Тодоров
Консултативен съвет и конкретно съобразени с единния народостопански план. Това
дава гаранция, че НТР ще работи по най-важните и проблемни въпроси на нашето
народно стопанство. Значително се подобри системата за оценяване на
придобиваната от НТР документация и са налице необходимите предпоставки за
нейното най-комплексно и пълно използване и внедряване.” 20
Друга важна практическа разработка на ЦПИ беше подготовката и отпечатването
като строго секретни документи на серията от ориентировки за придобиване на научнотехническа информация от резидентурите и оперативните работници на НТР, работещи
зад граница.„Ориентировките-настолната книга на НТР представляваше аналитично
образователен и конкретен документ в обем около 400 страници. В него са подредени по
десетина приоритетни отрасъла на икономиката-електроника, изчислителна техника,
автоматизация и машиностроене,нови материали, биотехнологии, енергетика и др. За
всеки приоритетен отрасъл имаше уводна част от прогнозно-аналитична информация,
конкретно-приложна информация и приложения. Те бяха изготвяни от най-добрите
български експерти в България, така че всеки оперативен работник на НТР зад граница
максимално ефективно да може да влезе в темата на място при подходящ източник и
разбира се с поименен списък на пряко необходими и приложими документи, образци,
компоненти и т.н. Този процес се характеризираше с оперативността и необходимата
организация, възможна само в разузнаването. На всеки 2 години ориентировките се
преработваха основно съобразно измененията в промишленото развитие на страната и
нововъзникналите тенденции на научно-техническия прогрес. Издаваше се периодично
информационен бюлетин за служебно ползване, с анотация на постъпилата информация.
На база подбор и обработка на наличната информация се изготвяше прогнозно
аналитични разработки за развитието на техническия прогрес в развитите страни и по
отрасли. Те се предоставяха за ползване на Министерския съвет или други заинтересовани
министерства.” 21

Георгиев,Борислав. „Незабравимите създатели на електронната ни промишленост”,в. „Работническо дело”,бр.9,1-15 май
2019г. Статията погрешно е приписана от редакцията на вестника на Пеню Костадинов.

21
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В периода, когато Ангел Димитров ръководи 7 отдел се създава и външнотърговското дружество „Инко”. За реализирането на секретните разузнавателни операции,
чрез които се придобиват забранени западни технологии, със секретна заповед №234 на
Министерския съвет от 8 април 1975 г. се създава външнотърговското дружество
"Индустриално коопериране" (ИНКО), което първоначално организационно е в състава на
„Изотимпекс”. Неговата основна задача е да осъществява внос на ембаргово оборудване за
изпълнение на програмите от стратегическите направления на електрониката и
машиностроенето и други технологии, попадащи в забранителния списък на КОКОМ.
Първият директор на ИНКО е Красимир Котев, дотогавашен директор на кантора в
„Изотимпекс”, който ръководи ИНКО до 1977 г. Георги Манчев става отраслеви резидент
на НТР като съветник на министъра на електрониката Йордан Младенов и пряко отговаря
за работата на ИНКО. Той става директор на ИНКО на 01.05.1977 г. и го ръководи до края
на 1978 г.През 1978 г. Манчев успява да отдели ИНКО от структурата на„Изотимпекс” и да
добие статут на самостоятелно ВТД, което се оказва много важно за бъдещата работа на
НТР през следващите години. 22 Негов приемник става Стоян Евтимов, ръководил ИНКО от
1979 до 1983 г.
По време на работата си като директор на „ИНКО” и като съветник на Йордан
Младенов и отраслеви резидент Георги Манчев има пряко отношение по изпълнение на
задачите за НТР, произтичащи от правителствената програма „Електроника-С”. В един
документ на НТР от12.04.1979 г., озаглавен”Информация, относно дейността на НТР по
изпълнение на програма „Електроника-С” и основните номенклатурни задачи по линия на
МЕЕ” се съобщават следните данни:” Общо за периода от 01.01.1976 г. до 01.12.1978 г. са
предадени 2392 броя научно-техническа информация. В посочената бройка не влизат
материали, предадени директно на потребителите, в рамките на програма
„Електроника -С”, чийто брой надхвърля 700….През изминалия период дейността на
НТР не се ограничи само с доставка на НТИ. Основна задача бе и обезпечаване
нуждите на развойните звена и новите производства на МЕЕ с образци и
технологично оборудване, намиращи се под строг ембаргов контрол за
социалистическите страни. Тази дейност първоначално се извършваше директно от
НТР чрез задграничните звена, а напоследък-чрез дирекция „Инко”, където се правят
усилия да бъде концентрирана информацията за възможните ембаргови канали и
тяхното използване.
За целта за ръководител на дирекция „Инко”беше изпратен наш оперативен
работник, 23 който ползва при необходимост определени работници от задграничните
звена. В близко бъдеще се предвижда съставът на дирекцията да бъде попълнен с нови
наши работници.
Основни проблеми, които бяха решени от НТР през отчетния период от НТР са:
А.Програма „Електроника-С”
1.Микроелектрониката
-Обезпечаване с пълна технологична документация производството на МОСинтегрални прибори съгласно номенклатурата на програмата („п” и „н” канали
силициев гейт, С-МОС);
-Обезпечаване с технологична документация производство на биполярни
интегрални схеми;
-Предоставяне на военни и други американски стандарти, методики за контрол,
надежност и изпитания, необходими за производството на микроелектронните схеми;
В разговор със Стоян Евтимов, проведен на 27.06.2019, той съобщи, че Г.Манчев е успял да извърши „преврат” в
„Изотимпекс” и да отдели „ИНКО”като отделно ВТД. За тази операция е бил подпомогнат от тогавашния заместник министър
във МВИВ Георги Нанев Вутев, но това става по изричното настояване на Георги Манчев.
23
Става дума за Георги Манчев.
22
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-Предоставяне на образци, съгласно номенклатурата на програмата;
-Обезпечаване на производствената база в развойните звена и пилотните
производства с необходимото ембаргово технологическо оборудване за затваряне на
работния цикъл;
-Обезпечаване на тестово стопанство за междинен и траен контрол на
продукцията, носещо ембаргов характер;
-Осигуряване на техническа помощ чрез негласно довеждане в страната на
западни специалисти.
2.Тракт за магнитна дискова памет
-Обезпечаване с техническа документация, необходима за разработката на 100 и
200МБ устройство;
- Предоставяне на образец от дисково устройство, на контролер и адаптор;
-Обезпечаване с пълна документация по микродиагностиката на устройствата;
-Предоставяне на техническа документация за производство на магнитни
глави;
-Доставка на образци магнитни глави, на съответни магнитопроводи и други
компоненти, необходими за отпочване на производството;
-Доставка на ембаргово технологично и тестово оборудване за производство на
магнитни дискове 100 и 200 МБ;
3.Микропроцесорни системи
-Обезпечаване с техническа и конструктивна документация за различни
микрокомпютерни системи;
Осигуряване на приложен и тестов софтуер;
-Доставка на необходимите образци;
4.Многослойни печатни платки
-Обезпечаване с пълна технологична и конструктивна документация за
производство на печатни платки;
-Доставка на необходимото оборудване за затворен технологичен цикъл на
завода;
-Обезпечаване с тестово оборудване на междинен и краен контрол на готовата
продукция;
По горецитираните проблеми на програмата „Електроника-С” се работи и по
предоставяне на технологична информация за производство у нас на материали,
използвани в електронната промишленост(химикали, фоторезисти, свръхчисти
вещества и т. н.) 24
В придобиването на цитираната по-горе документация и образци лично участва и
Георги Манчев. Обръщаме внимание на факта, че по време на ръководството на отдел 7 от
Ангел Димитров, Георги Манчев е оценен като способен и перспективен оперативен
работник и бъдещ авторитетен ръководител. През 1976 год. той е награден с орден за
прослужени 10 години в системата на МВР, същата година е удостоен с орден „Червено
знаме”, а на 27 юли 1976 год.-с орден „9 септември 1944” I степен с аргумента „за проявена
находчивост и оперативно майсторство при придобиване на секретни документи”, имащи
голям икономически ефект за народното стопанство. На 1 март 1978 г. той е повишен в
длъжност инспектор III степен, а само два месеца по-късно със заповед от 1 май 1978
г.заема длъжността заместник-началник на отдела. Година след това- на 16 май 1979 г.е
издадена заповед, с която е назначен за началник на 07 отдел. 25
24
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.255-258.
25
Методиев, Момчил, Дерменджиева Мария, „Държавна сигурност предимство по наследство.Професионални биографии на
водещи офицери”, „Сиела”, София, 2015 год., стр.735,736.”
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Методиев и Дерменджиева само телеграфно отбелязват награждаването на Георги
Манчев с престижния орден „Червено знаме” през 1976 г., подчертавайки, че не разполагат
с информация за причините за връчването на тази награда. Ние обаче имаме следната
информация по тези въпрос: ”Първият завършен продукт в областта на електронната
ни промишленост бе запаметяващото устройство на магнитна лента. Колективът от
разработчици от ЦИИТ бе удостоен през 1971 г. с Димитровска награда. До това време
служебните връзки между ДКНТП и ПГУ-ДС по отношение на електрониката бяха
спорадични. През 1971 г. проф. Иван Попов 26 бе избран за член ва Политбюро на ЦК
на БКП и назначен за министър на машиностраенето. Беше взето решение срочно да
се разработят и внедрят в производство фамилия запомнящи устройства на магнитни
дискове и дискови пакети към тях. Технологично бе преценено, че най-подходящи са
устройствата на „Меморекс”. С цел да се намери път за заобикаляне на ембаргото от
Министерството на машиностроенето се обърнаха за съдействие към ПГУ-ДС.
Ръководството на ПГУ-ДС възложи задачата на полк.Цоко Кривирадев. Опирайки се
на своя оперативен опит и прекрасните си взаимоотношения с колегите от
Управлението, Кривирадев успя да подбере най-подходящия чужденец, който би
могъл да достави образците.През 1974 год. колективът на ЦИИТ, с ръководител Васил
Недев, адаптира образците на „Меморекс” към изискванията на СИВ и внедри
изделията в производство и получи Димитровска награда за внедряване на ЗУМД ЕС
5052 и дисков пакет ЕС 5053. Един от „най старите” оперативни работници, работил
по проблема доставка на образци и материали под ембарго по предложение на
Министерството на електрониката бе награден през 1976 г. от Държавния съвет с
орден „Червено знаме на труда.” 27 Георги Манчев работи в направлението за доставка
на образци и материали под ембарго, известно като направление „Е” от 1973 до 1975 г.
и взима участие в описаните операции и затова е един от наградените с такъв орден. В
същото направление са работели и други значими разузнавачи от ПГУ-ДС като Благо
Плачков,Димо Станков, Дочо Кинкин. През 1970 г.политическото разузнаване се
премества на улица „Хайдушка поляна” до сградата на „Балкантон”. НТР се
разполага в „конюшната”-ниската сграда до високия блок.Там то е до 1983 г. 28, когато
се настанява в Дома на военноинвалида на „Солунска” под прикритието на един от
многобройните научни институти. 29
През 1973 г. министърът на машиностроенето проф. Иван Попов е освободен от
поста, а министерството е разделено на две – Министерство на електрониката и
Министерство на машиностроенето. На политическата сцена изгрява звездата на Огнян
Дойнов. Той бързо се издига в Министерския съвет и в Политбюро. През втората
половина на 70-те години Дойнов вече пряко отговаря за българската електроника и
Проф.Иван Попов е роден на 8.12.1907 г. във Велико Търново. Завършва висше образование математика в СУ, след това
елекстрпоинженерство със златен медал в Тулуза, Франция. Проф. от МЕИ-София от 1953г. Владее свободно френски, немски,
унгарски, руски езици. Председател на ДКНТП от 1962 до 1971 г., министър на машиностроенето 1971-1973 г.,
зам.мин.председател и зам.председател на държавния съвет 1971-1976 г.;член на Политбюро на ЦК на БКП 19661976;председател на ФНТС 1977-1989г. Починал на 16 .01.2000г. Създател на ДСО „Изот” и на ЦИНТИ. Безспорен баща на
българската електроника, включително изчислителната техника и на българското НТР.За него казват, че е „съвременник на
бъдещето” тъй като има високо европейско образование, висок професионализъм, алергия към общите приказки и
некомпетентността, европейска деловитост и ефективност, българофил. Негова е мисълта: „Не се бой да прескачаш
бюрократичните бариери, давай информация и знания на този, който може и иска да ги оползотвори, държавата ни се нуждае
от творци, не от лакеи”(По книгата „Професорът отблизо”, 2017, ФНТС, „Спомени за проф.Иван Попов”)
27
Георгиев,Борислав. „Незабравимите създатели на електронната ни промишленост”,в. „Работническо дело”,бр.9,1-15 май
2019г.
28
Разпореждане № П-24/6.07.1983 г. на Бюрото на МС за предоставяне на НТР на Дома на военноинвалида на ул. „Васил
Коларов”, днешната „Солунска”.
29
Дойнов, Огнян. Спомени. София: Труд, 2002г., стр.105.
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висшето политическо лице, което координира и дейността на научно-техническото
разузнаване в тази област.
През 1977 г. Дойнов поема ръководството на работната група за координация и
внедряване на научно-техническия прогрес. Тя е оперативният орган на Партийнодържавната комисия по научно-техническа политика с председател Тодор Живков. От
1977 г. Дойнов поема стратегическото ръководство на НТР до 1987 г., когато Андрей
Луканов заема мястото му. 30
През периода 1973-1979 г. НТР работи заедно с 1000 доценти и професори, 20 000
хабилитирани научни работници, 60 000 дипломирани инженери. На Пловдивския панаир
през 1979 г. от 22 златни медала 17 златни медала за него. 31
В периода на ръководство на НТР от Ангел Димитров се засилват връзките и
обмена на информации между ПГУ-ДС на България и ПГУ при КГБ на СССР и
респективно между НТР на България и Управление „Т” на КГБ.В тези връзки участва
активно и Георги Манчев. С КГБ не е свързана единствено подготовката на кадрите в
НТР. През 70-те години се утвърждава практиката на интензивен обмен на разузнавателни
данни между двете страни, както и на извършването на двустранни операции. ".
Методите и способите на действие са споделяни на най-високо професионално
равнище. В едно свое изложение пред Колегиума на МВР вътрешният министър Димитър
Стоянов излага подхода на КГБ, споделен пред него от ръководителя на съветския
комитет Юрий Андропов:
"По линия на НТР работата се провежда както в самите САЩ, така и в трети
страни. В това отношение се използват възможностите на различни фирми."

Тодор Живков (вляво в средата) дава тържествен банкет на председателя на КГБ Юрий Андропов (вдясно в средата), след
като Държавна сигурност става първата организация, с която КГБ сключва споразумение за сътрудничество през 1972 г.
30
Христов,Христо:https://www.capital.bg/blogove/dosieta/durjavna_sigurnost/2010/08/29/952929_durjavna_sigurnost_chast_21_nauchn
otehnicheskoto/ Държавна сигурност. Част 2.1: Научно-техническото разузнаване.
31
Дойнов, Огнян. Спомени. София: Труд, 2002г., стр.105.
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Вдясно от генералния секретар на ЦК на БКП е министъра на вътрешните работи Ангел Цанев, а в дъното е зам.-министър
Григор Шопов. Вдясно на масата са представители на съветската делегация | Снимка: Музей на МВР.

Други архивни материали на ПГУ разкриват постоянния обмен на придобити
научно-технически данни от двете разузнавания. В един отчет от 1977 г. например се
посочва, че "през 1976 г. на ПГУ-КГБ са изпратени 716 информации по линия на
НТР. За същия период от ПГУ-КГБ са получени 189 информации по линия на НТР".
Подробни указания не са давани само от Андропов. През юни 1975 г. в София
пристига шефът на ПГУ-КГБ ген. Владимир Крючков. Пред българското
разузнаване той посочва необходимостта от активизиране на НТР. "За 1976
продължи успешното развитие на информационния обмен между НТР на НРБ и
СССР. На съветските другари бяха изпратени общо 716 материали в това число 505
материали от агент "Делон", предадени директно за ползване в СССР". От
съветските другари получихме 189 информации. От тях 26 за секретно ползване, 35
за служебно, 128 за официално ползване и 59 бюлетини. От НРБ са изпратени в
СССР 185 научно-технически информации по военната промишленост, което е 26
процента от предадената на руснаците информация за година по линия на научнотехническото разузнаване.
От друг строго секретен документ от края на 70-те години става ясно, че съветското
разузнаване е подпомагало българското с информация, която е използвана успешно в
различни отрасли на икономиката:
"Значително количество ценна научно-техническа информация получихме от
съветското разузнаване, болшинството от която намира приложение в нашето
производство и особено в електротехниката и химията. Съдействие и помощ ни беше
оказана и за доставянето за НРБ на ембаргово оборудване." 32 . В отбелязания под черта
сайт:https://www.capital.bg/blogove/dosieta/durjavna_sigurnost/2010/08/29/952929_durjavna_si
gurnost_chast_21_nauchnotehnicheskoto/ Държавна сигурност. Част 2.1: Научнотехническото разузнаване, разследващият журналист Христо Христов, използвайки
предадената от НРС на комисията по досиетата документация подготвя свое изследване за
дейността на НТР през различните години. По-голямата част от изследването се базира на
партийни документи, решения на Министерския съвет и разсекретени справки и анализи на
отдел 7, на УНТР и на ПГУ-ДС за дейността на научно-техническото разузнаване. Всички
тези документи по дати и съдържание са цитирани точно като фактология. Христов обаче
проявява голяма склонност да не отбелязва огромните успехи на НТР, а да цитира
предимно някои самокритични заключения и оценки за допускани слабости, отбелязани в
документите.Той прави силно преувеличени, тенденциозни и изпълнени с нескрита омраза
и злоба към МВР, ПГУ, 7 отдел и УНТР оценки и изводи и по всякакъв начин се стреми да
представи резултатите от работата на това направление като незадоволителна, частично
изпълнена, неактуална за нашата икономика, че тя е в полза на КГБ и СССР, за която са
изхарчени огромни парични средства.Заключенията и изводите на Христов са изцяло
субективни, неточни и не са подкрепени с аналитично-оценъчни документи, а само с
частично взети отделни изводи в наличната в комисията по досиетата документация за
НТР, поради което ги отхвърляме изцяло.
През 1977 г. Огнян Дойнов поема ръководството на работната група за
координация и внедряване на научнотехническия прогрес. Първоначално групата е
създадена в състава на отдел „Наука и образование”, а от 1981 г. е самостоятелно звено
към ЦК на БКП. Функциите й са да изготвя анализи, оценки, експертни прогнози във
важните направления на икономиката и да ги докладва на партийно-държавната комисия
по научно-техническа политика. Десетима сътрудници в групата работят по
32

https://www.capital.bg/blogove/dosieta/durjavna_sigurnost/2010/08/29/952929_durjavna_sigurnost_chast_21_nauchnotehnicheskoto/
Държавна сигурност. Част 2.1: Научно-техническото разузнаване,Христо Христов.
33
Пак там, стр.105-107.
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интегрирането и разработването на няколко национални програми-за развитието на
биотехнологиите, на оптикоелектронната и лазерната техника, за новите материали.
Работната група е изпълнителният орган на партийно-държавната комисия по научнотехническата политика, чийто председател е Тодор Живков. През различни периоди в
комисията работят изтъкнати и водещи учени, специалисти в отделните институти на БАН
и във внедрителските центрове. 33 На 25 юни 1980 год. е прието решение № 17 на
Политбюро на ЦК на БКП, върху което на първата страница в десния горен ъгъл стои
подписа на Т.Живков и утвърждаването„Да”.В това решение е документирана новата
политика на партийното ръководство за предстоящата качествена промяна в структурата и
използването на НТР в следващите 10-15 години.Отбелязано е следното: „Основните
насоки в развитието на нашата икономика и принципиално новите проблеми,
поставени в доклада на др.Тодор Живков пред Националното съвещание, проведено
на 31.10.1979 г. изискват решително и качествено подобряване и разширяване на
досегашните положителни резултати по придобиване на необходимата
разузнавателна научно-техническа документация и образци. За да осигури
перспективното развитие на научно-техническото разузнаване и изпълнението на
поставените пред него важни и отговорни задачи в съответствие с решението на
Политбюро от 30 октомври 1079 г. по въпросите на научно-техническата политика
на Политбюро на ЦК на БКП смята за необходимо:
1.Министърът на вътрешните работи да издаде до 30 юни т.г. необходимите
заповеди за целесъобразните структурни и организационни промени в Управление
„Научно-техническо разузнаване”.
2. На управление „НТР” да се отпуснат за 1980 и 1981 г. допълнително 95
щатни бройки офицерски състав/ от които 30 с непълен фонд „Работна заплата”/, 65
щатни бройки за работа зад граница и 27 щатни бройки за технически и обслужващ
персонал. Щатните бройки и фонд „Работна заплата” да бъдат за сметка на
съкращенията в щата на Министерството на вътрешните работи, предвидени с
Разпореждане на Министерския съвет № 31 от 7 февруари 1980 г.
3.Управление „Научно-техническо разузнаване” да внесе до 30 юни в
Комисията
по научно-техническа политика на ЦК на БКП за одобрение
перспективния план за придобоване на разузнавателна научно-техническа
информация през 1981 и 1982 г. Двегодишните планове да се осъвременяват и внасят
за одобряване в Комисията до 15 януари всяка година.
4.С цел подобряване на базата за работа и връзките на Управление „Научнотехническо разузнаване” с министерства, други централни ведомства и стопански
организации, министърът на вътрешните работи в срок до 30 юни т.г. да внесе за
одобрение в Комисията по научно-техническа политика на ЦК на БКП списък на
длъжности в тези звена, както и в задграничните представителства на НРБ. Тези
длъжности да бъдат на разположение и се заемат от оперативни работници на НТР
или лица, посочени от МВР
5.Министърът на вътрешните работи да осигури взаимодействие и
съгласуваност в действията на Второ главно управление, VІ –то Управление ДС,
окръжните управления и другите поделения на МВР с Управление „Научнотехническо разузнаване” по изпълнение на поставените пред него задачи.
6.Центърът за приложна информация, като единствен в страната орган за
планиране и реализация на научно-техническа информация с ограничено
разпространение, да се обособи като самостоятелно звено на пряко подчинение при
председателя на ДКНТП. Оперативното ръководство и в бъдеще се осъществява от
Управление „Научно-техническо разузнаване”.
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За целта Министерския съвет, по предложение на председателя на Държавния
комитет за наука и техническси прогрес и министъра на вътрешните работи, до 30
юни 1980 г. да одобри необходимите изменения в щатното разписание и документите,
регламентиращи задачите, дейността и структурата на Центъра за приложна
информация.
7. Министърът на вътрешните работи до 30 юни 1980 г. да внесе за одобрение в
Комисията за научно-техническа политика към ЦК на БКП предложение за
подобряване на материалнто-техническата база на Управление „Научно-техническо
разузнаване”.
8. Председателят на Изпълнителния комитет на Столичния общински народен
съвет до 31 декември 1980 г. да предостави подходяща сграда за нуждите на
Управление „Научно-техническо разузнаване”. 34
С разпореждане № 43 на бюрото на министерския съвет от 18 юли 1980 г.се
нарежда:
1.Създава управление „Научно-техническо разузнаване” към Първо главно
управление –ДС на Министерството на вътрешните работи.
2.Увеличава щатната численост на Министерството на вътрешните работи по
държавна сигурност със 187 бройки: офицери 160, от които 65 за работа зад граница
и 30 по действащия резерв, сержанти-12 и волнонаемни-15, за сметка на
съкращенията на персонала на Министерството, извършени с разпореждане № 6 на
Бюрото на Министерския съвет от 1980 г.
3.Държавният комитет за планиране и Министерството на финансите да
осигурят по бюджета и валутния план на Министерството на вътрешните работи
необходимите средства за фонд „Работна заплата”, вещеви и други лични доволствия
и материално-техническо обезпечаване дейността на състава на управление
„Научно-техническо разузнаване”. Председател на Министерския съвет-Станко
Тодоров, Главен секретар на Министерския съвет Ив.Шпатов. 35
Както е видно от тези документи създаването на УНТР, увеличаването на неговия
кадрови състав, местата за прикритие в чужбина и в страната, дейността на ЦПИ,
финансирането на НТР във валутни средства и в лева строго е регламентирано и законово
оформено и стриктно спазвано. Тези документи доказват, че в бъдещите си действия през
80-те години УНТР се е базирало на строги организационни и финансови регулации и
всякакви спекулации за секретност на паричните потоци и финансово разхищение от
УНТР от „разследващи журналисти”и „новоизпечени специалисти по историята и
дейността на НТР” през тези години са резултат на недобросъвестност, измислици и лъжи.

34
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.84--86.
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19

Отбелязване награждаването на няколко оперативни работници от УНТР с медали и ордени през 1986 г. за
постигнати високи резултати в агентурно-оперативната работа и придобиването на секретна научно-техническа информация.
Присъстват заместник-министъра на МВР Стоян Савов, началника на ПГУ-ДС-Васил Коцев, зам.-началника на ПГУ-ДС Иван
Горинов, Георги Манчев, началник на УНТР и зам.начаник на ПГУ-ДС и колеги на Георги Манчев от УНТР.

Преминаваме към резултатите от работата на УНТР, под ръководството на Георги
Манчев като се спираме на периода 1981-1985 г. Най-подробно тези резултати са отбелязани в документа „Основни данни за резултатите от VІІІ петилетка”:
„През годините на VІІІ петилетка пред Управление"Научно-техническо
разузнаване" при ПГУ-ДС бяха поставени задачи, свързани с изпълнението на
деветте
Национални
комплексни
програми.
Главни
направления
на
информационната ни дейност бяха програмите в областта на „Електронизацията”,
„Автоматизацията”, „Химизацията”на народното стопанство и други.
Както е известно от 1981 г.САЩ и страните от НАТО въведоха твърде строги
ембаргови ограничения не само в търговията, но и в областта на научнотехническата информация. Западните страни преустановиха научно-техническото
сътрудничество с нашата страна в областта на микроелектрониката,
електронноизчислителната техника, роботиката, биотехнологиите и други.От тяхна
страна се отказват нашите предложения
за специализация в тези области.
Едностранно се намалява научния обмен. Ограничава се достъпа на научни
международни мероприятия и търговски изложения. Действието на операция
„ЕКЗОДУС” в западните страни за контрол на каналите за пренос на ембаргово
оборудване, образци и информация усложни допълнително агентурно-оперативната
обстановка. От нас бяха взети своевременно мерки за преодоляване ембарговите
ограничения и контрола на операция „ЕКЗОДУС” 36.Бяха въведени някои нови
форми и методи на работа, особено в дейността на нашата организация „ИНКО”.
В.”Преса” от 15 март 2014 г., рубрика „Общество” е спомената докладна записка на Димитър Стоянов, Огнян Дойнов и
Стоян Марков до Т.Живков, в която се спират на операцията „Екзодус”: „В рамките на операцията „Екзодус”-на нашата
страна се отделя специално място.България се сочи като най-активна(заедно със СССР) в придобиването на технологии и
доставката на специализирано и тестово оборудване. Върху някои наши канали „Екзодус”нанесе преки удари. Бяха осъдени и
се намират в затвора двама американци, трима англичани, един холандец, като в същото време им бе наложена парична глоба
от 50 до 100 хиляди долара….Определено трябва да се признае, че действията на САЩ и НАТО, и по-специално „Екзодус”
силно затрудняват нашите действия.” Много преди 2014 г.в. „24 часа” от 26 януари 1999 г. помести статията на разследващата
журналистка Алексения Димитрова „Рейгън атакува България в секретна операция”, базираща се на разследване в
американските архиви. В статията е отбелязано, че операцията„Екзодус”е поръчана лично от Роналд Рейгън и че 900 щатски
агенти надяват примка през 1981 г. на България заради контрабанда на високи технологии.Тази операция струва на САЩ 28
милиона долара и в резултат на дейността на 900-те митнически агенти са били разкрити няколко канала за контрабанда на
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През годините на VІІІ петилетка на потребителите в отрасловите министерства
и научните звена бяха предоставени научно-техническа и прогнозна информация,
базово и приложно програмно осигуряване, ембаргово оборудване и образци, щамове,
елитни селскостопански култури и други. В сътрудничество с развойните и
внедрителски звена УНТР при ПГУ-ДС оказа значителна помощ в решаване на 19
програми от национално значение, 183 задачи на отраслово ниво и 1647 задачи на
институтите и ведомствата.
В изпълнение на Разпореждане Р-50 на Министерския съвет на НРБ с наше
активно съдействие бе решена „Програма Б-1300”за производство на дискови
запомнящи устройства тип „Уинчестър” с капацитет 317 и 635 мегабайта и
„Програма ГАПС” за въвеждане на гъвкава автоматизирана система за
производство на електронноизчислителна техника. На основа на предоставени от нас
документации са усвоени редица производства на най-нови изделия на
електронноизчислителната техника, като унифициран матричен процесор от високо
ниво ЕС 2706 F, единствената от рода си сред страните членки на СИВ голяма ЕИМ
ИЗОТ 1014, съответстваща на IBM, мини-ЕИМ ИЗОТ 1055, микро-ЕИМ „Правец” и
други.
Микроелектрониката е осигурена с най-последните програми за
автоматизирано проектиране на интегрални схеми и печатни платки 1,25-микронна
комплементарна Н-СМОС технология за производство на интегрални схеми, 16 К и
64 К памети, специализирани интегрални схеми и други.
Със своя принос УНТР при ПГУ-ДС подпомогна нарастването на
промишлената продукция на бившето Министерство на машиностроенето от 6,282
млрд. лева през 1981 г. на 9,490 млрд.лева през 1985 г.
В редовно производство с висок икономически ефект са антибиотици като
„НАРАЗИН”, „ТИЛОЗИН”, аминокиселината „L-ЛИЗИН” и други. Само от
комплекната документация на ферментационен завод 2,000 м3 е спестена валута в
размер на 176 млн.вал.лева. За големия ни принос за нарастването на
микробиологичната промишлена продукция от 397,3 млн. лева през 1981 г. на 931,3
млн.лева през 1985 г. Генералният директор на ТПО „Фармахим” изказа писмена
благодарност на др.Министър на вътрешните работи.
Особено внимание бе обърнато на задачите на отбранителната промишленост и
специалната техника. На специализираните производствени поделения на МНО са
предоставени технически документации за снаряди, мини и други муниции,
доставени са комплекси за балистични измервания, лазери с военно предназначение,
радиосвързочни средства и други. В изпълнение на заповедта на Министъра за борба
с тероризма в кратък срок бяха решени над 800 позиции за специализирани
технически средства. Доставени са системи за контрол на трафика на наркотици, за
паспортен контрол, откриване на взривни вещества и други.
УНТР има принос в изпълнение на програмите „Автоматизация” и
„Машиностроене”. На потребителите са предоставени технически документации,
програмно обезпечаване, образци по въпросите на роботиката, металорежещите
машини с цифрово програмно управление, гъвкавите автоматизирани
производствени системи, управление на непрекъснати технологични процеси и
други.
В изпълнение на програмата „Енергетика” бяха придобити основните
високи технологии, някои от тях използвани от българското НТР.По признание на митническия агент Ричард Робърдс
„Българите са по-находчиви от КГБ-стигат преди съветските агенти”. Няколко бизнесмени отиват на съд. Посочени са имената
на англичаните Майкъл Людлам и Майкъл Ла Коста, швейцарците Ханс Вирт и Бруно Барбариц, а също така и на българите
Огнян Бозаров и Асен Койнов.
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програми за анализ на термо-хидравличните режими и безопасност на ядрените
реактори в АЕЦ, документации за методи за съхранение на радиоктивни отпадъци,
материали за рационално използване на енергията и други.
По задачите на програма „Органични суровини” УНТР предостави на
потребителите стотици елитни сортове зърнени и зеленчукови култури, овощия,
семенна течност от елитни бици, рецептури за препарати за защита на растенията и
други.
Управлението изпълни успешно и редица задачи от съветските другари във
военната област. Продължи да се развива и усъвършенства сътрудничеството с
братските разузнавания. 37
Предоставените на потребителите технологични и конструктивни
документации, щамове, програмни продукти, ембаргово оборудване и образци
осигуриха значително съкращаване на сроковете на разработка и внедряване и
повишаването на качеството на изделията. Реализирани са икономии от спиране на
внос и е получена допълнителна валута от износ. Резултатите от дейността на НТР не
могат веднага да бъдат оценени в стойностно отношение. В случаите, когато може да
се отчете резултатността от нашето съдействие е посочван икономическия ефект,
реализиран от производствените предприятия и обединения. Сумарният
икономически ефект от нашата дейност през петилетката, съгласно данни на
потребителите, възлиза на около 550 млн.вал.лева.” 38
Привеждаме и информация за приноса на НТР при ПГУ-ДС за развитието на
икономиката на НРБ през 1986-1987г.:
Микроелектроника
Придобити са технологии и усвоени в производство в в Стопанско обединение
„Микроелектроника” –Ботевград
за:
1.Производство на N-МОS интегрални схеми.През 1985/86 г. бе осигурено
технологично производствено оборудване и специализирана консултантска помощ
по2,5 микронна технология на линия 64К DRAM /външна динамична памет/.
Капацитетът на линията е 300 пластини дневно.
2.Производство на С-MOS интегрални схеми. От 1986 г. започна работата по
обезчаването на технологично оборудване на линията за С-MOS интегрални схеми по
1.5 микронна технология.Предвижда се да бъдат произвеждани в началния етап 300
пластини дневно.
Във връзка с изграждането на двете технологии бе доставено при
В„Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013” от стр.414 до465 са обявени докладни записки, доклади, справки за
сътрудничеството на УНТР с Научно-техническите разузнавания на СССР, ГДР,Чехословакия,Унгария, Полша, Куба както и
подписани споразумения за сътрудничество между МВР на България със СССР и Полша със специални раздели за
сътрудничество между НТР на тези страни. Отчетен е значителен обмен на информации и технологични материали, като за
някои години той е бил от няколко десетки до няколко стотици, преобладаващата част от които са строго секретни материали.
След 1980 г. Георги Манчев участва във всички срещи на УНТР с НТР на горните страни, на които се вземат решения за
подобряване на сътрудничеството и издигането му на по-високо ниво. По предложение на министър Димитър Стоянов до
Т.Живков за организираното от УНТР от 10 до 14 октомври 1983 г.съвещание на ръководителите на научно-техническите
разузнавания на отбелязаните по-горе социалистически страни е разрешено да се използва хотел № 2 на резиденция „Бояна”,
където са настанени делегациите. Съвещаниеето бе организирано изключително прецизно с участието на целия ръководен и
оперативен състав на УНТР. В заключителната му част бе прочетено приветствие на Т.Живков към участниците, а на
прощалната вечеря присъства зам.-министър Стоян Савов и с приветствено слово към участниците се обърна и първият зам.началник на ПГУ-Владо Тодоров. През средата на 2009 г. в един от сайтовете на Христо Христов след решение за
декласификация на документ от комисията по досиетата беше публикувана докладната записка на полк.Георги Савов Манчев
с дата от 27.05.1987 г. до министъра на вътрешните работи ген.полковник Димитър Стоянов за посещението в страната ни от 18
до 22 май на делегация на управление „Т”(начно-техническото разузнаване на ПГУ-КГБ-СССР), водена от генерал-майор
Зайцев Леонид Сергеевич. В записката са отразени проведените разговори, нивото на сътрудничеството, изпълнението на
съвместните задачи и новите предстоящи задачи в следващите години. Внимателното прочитане на този документ показва как
Г.Манчев е взел мерки едни от най-големите постижения на УНТР в електронната ни промишленост да бъдат запазени само за
ползване от българската индустрия и да не бъдат разкривани дори на съветското НТР.Виж записката в приложение №5.
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Пак там, стр.205-208.
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изключителна сложност на придобиване необходимото ембаргово оборудване.
3.МИКРОПРОЦЕСОРИ –На основа на предоставена техническа документация,
образци и специализирана консултантска помощ е усвоено производството на 16
битови микропроцесори.
4.Линия за производство на диоди.През 1985/86 г. бе реализирана комплексна
доставка на оборудване и документация за линията за производство на диоди 1 ампер
с капацитет 10 мил.броя годишно. С активното съдействие на УНТР при ПГУ-ДС бе
подпомогнато и разработването на базови кристали и логически матрици за миниелектроннно изчислителни машини по образец на VAX. 39
5.Кварцови резонатори и филтри. Придобита е документация и образци за
производство на кварцови резонатори и филтри за честотен обхват 3.5-8.8 МХц,1.5-2
МХц, 4-20 МХц и кварцов филтър с честотен обхват 11.5 МХц. Същите са внедрени
в Завода за електроннопреобразователни прибори в София.
6.ПАВ-ПРИБОРИ.Предоставена е техническа документация и образци за
производство на Пав-прибори. През 1986 г. са внедрени в завода за електронно
преобразователни прибори в София. Очаква се до края на 1987 г. да бъде произведена
продукция за 2 мил.лева.
7.Тактов генератор за микропроцесори. Предоставена е документация и
образци за тактов генератор за микропроцесори с честотен диапазон 1-20 МХц.
Внедрени са в завода за електронно преобразователни прибори в София през 1986 г.
През същата година е произведена продукция за 200 хил. лева, а през 1987 г. се
очаква да бъде произведена такава за 2 мил.лева.
Изчислителна техника
Предоставени са различни видове тестови програми, операционни системи,
матричен процесор, програмни продукти, програмни продукти за диагностика за
локализиране и отстраняване на дефекти, компилатор, сервокрайтер, операционни
системи, версии 4.4, за 16 разрядни микрокомпютри, работещи с IBM съвместими 16
разрядни микрокомпютри, програмни продукти за проектиране на големи
интегрални схеми /ГИС/
Биотехнологическа и химическа промишленост
Съоръжения и технологии за производство на мембрани за ултрафилтрация и
обратна осмоза; щам и технология за производство на антибиотика ЦефалоспоринЦ;Технологии за производство на Ранитидин и Налидова киселина; Набор за бърза
диагностика на холестерол в кръвта.
Атомна енергетика
Програмно обезпечаване на атомната енергетика-програми за анализ на
термохидравличните режими, програми за изследване на аварии, програми за
проектиране на тръбопроводи в АЕЦ. Програмите са предадени на специалистите от
СО „Енергетика, Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика-БАН,
комитета за използване на атомната енергия за мирни цели при МС и СО „Атомна
енергетика”-Козлодуй. Същите се използват за анализ на работата и водене на
технологическия процес на атомните реактори ВВЕР-440 и ВВЕР-1000 с цел
безопасна експлоатация. При разработване на програмите са изразходвани стотици
милиони долара и са участвали десетки колективи от водещи специалисти в
развитите капиталистически страни. Всичките програми не се предоставят на
социалистическите страни по официален път.
Военна и специална техника
Проектна документация за гранатомет. Придобитата конструктивна
За придобиването на логичните матрици за VAX-750 виж информацията на бившия служител на УНТР- Владимир Москов в
спомените на Огнян Дойнов, стр.113-115.
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документация е предадена на СО „Металхим” и ще бъде използвана за модернизация
на българския противотанков гранатомет ПГ-7.;Преносими радиостанции,
програмируеми със синтезатори; Електронни взриватели за артилерийски снаряди
„FNZE”PAX/PDM-131;Дедектор за откриване на пасивни активни микрофони
„Суперскаут”; Технически средства за борба с тероризма и за нуждите на
криминалистиката.
Отчетеният от потребителите икономически ефект през 1986 г и първото
полугодие на 1987 г. възлиза на 101,73 млн. долара. 40, а този за 1988 год. на 63,73 милн.
щ.долара. 41 Държавните органи оцениха икономическия ефект от дейността на
научно-техническото разузнаване за периода 1980-1990 г. на около 1 млрд.долара. 42
Всички тези резултати се дължат на работата на оперативните работници на НТР и до
голяма степен и на високопрофесионалното ръководство на УНТР, извършвано от неговия
началник Георги Манчев. За отбелязване на големите резултати в изпълнение на задачите
на VІІІ-та петилетка през месец май 1986 г. министърът на вътрешните работи Димитър
Стоянов прави предложение до Държавния съвет на НРБ Управление „Научно-техническо
разузнаване” при ПГУ-ДС,МВР да бъде наградено с орден „Георги Димитров”. 43
Ако се концентрираме върху икономическия ефект от дейността на научнотехническото разузнаване само за периода 1980-1990 г. ще изпуснем участието му в
развитието на цели отрасли на националната ни икономика през периода 1970-1990 г.
Спирайки се на развитието на електронно-изчислителната техника ще останем смаяни от
гиганския напредък, който бе постигнат в този отрасъл. В спомените си Огнян Дойнов
припомня:
Какво постигнахме в електронно-изчислителната техника? България хвърли
значителни средства и задели голям научен потенциал за развитието на електронноизчислителната техника, особено на дисковите запаметяващи устройства. Построиха
се големи заводи-в Стара Загора, Пазарджик, Пловдив и се създадоха крупни научнопроизводствени и експериментални звена. Нашата страна се утвърди като монополен
производител на всички дискови запаметяващи устройства, необходими на
социалистическите страни. Статистиката през периода 1980-1988 г. сочи, че над
половината от търговията в страните от СИВ със средства на изчислителната
техника и устройства за тях се пада на България. Нямахме амбицията и никога пред
нас не е стояла задачата да настигнем или изпреварим в някои направления САЩ,
Япония или други развити страни. Но ние плътно следяхме тяхното развитие и се
стремяхме максимално да наближим нивото на нашите разработки до това на
развитите страни. По изделията, в които се бяхме специализирали, ние поддържахме
максимално изоставане от три до седем години.”….Досегашната страна, износителка
на зеленчуци, грозде, консерви и компоти става монополен производител на
магнитни дискове и запаметяващи устройства.За тях в Стара Загора е построен
модерен завод. Когато през 1990 г. президентът на „Сони” го посещава той
възкликва: „Сони” няма на какво да научи българите. Те самите могат всичко”. ДЗУ
включва 26 отделни предприятия за дискови и механични мощности, в които до 1990
г. са заети 8500 души. 44 Последният ръководител на българското научнотехническо
разузнаване до закриването му в началото на 90-те годинеи о.з. генерал Георги Манчев в
40
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.227-239.
41
Пак там, стр.313,314.
42
Любчо Михайлов, бивш зам.-началник на УНТР, в интервю във в.”Монитър” от 17.02.2001 г.
43
Държавна сигурност и научно-техническото разузнаване, документален сборник на Комисия за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия(КРДОПБГДСРСБНА),София,2013, стр.333-335.
44
Готев, Горан, статия в приложение на в. „Дума” от 01.06.2002 г.
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интервю, посветено на разгрома на ДЗУ като най-голямо предприятие в Европа за
производство на компакт-дискове и като един от главните конкуренти на „Сименс”
споделя: „България благодарение на една мъдра политика на някои бивши
ръководители разви изчислителна техника много умно. Проф. Иван Попов беше
идеологът на развитието на електрониката и конкретно на изчислителната техника в
България-това от което тръгна големият удар на нашата страна. Заедно с неговите
съветници той определи най-печелившите за нашата индустрия изделия-с
гарантиран пазар. Така се родиха дисковите и лентовите запаметяващи устройства.
Заедно с тях се разви компютерното производство, което позволяваше да се затвори
кръгът на специализацията на страната във високите технологии на информатиката.
На практика България беше единствената европейска страна, произвеждаща
компютри четвърто поколение. Обаче дойдоха промените през 1989 г., после изчезна
този тип наше производство, а кадрите се разпилаха. Така че сега говорим само в
минало време за старо величие.” 45

Бащата на българската електроника и на НТР е проф. Иван Попов, председател на ДКНТП, министър и член на политбюро на
ЦК на БКП до 1976 г.

Цех в ДЗУ-Стара Загора, където се внедряваха придобивките на НТР. През 1985 г. България е на първо място сред страните от
социалистическия лагер по износ на електронна изчислителна техника и реализира експортна продукция повече от всички
соцстрани, включително и СССР, взети заедно. Въпреки, че има общо решение на СИВ страната ни да се специализира в
компютърното производство, през 1985 г. министерството на съветската радиопромишленост настоятелно иска съдействие да
внедрят нашата технология на производство на магнитни дискове.

Модерно производство на дискове в ДЗУ

45

Пак там.

ДЗУ-Стара Загора
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В комбината по роботика „Берое”
Мощният компютър VAX750 46 години наред е най-пазената тайна на американците
През 1984-1985г.в България заводът за инструментална техника произвежда VAX750 и го продава на руснаците.
.

Завод „Електроника” произведе първата серия от микрокомпютерната система „ИЗОТ”1089, образците на която бяха доставени
под ембарго от УНТР.Тя бе разработена на базата на 323 битов процесор 68020, многотерминална (до 16 терминала) с
FANIX(UNIN подобна операционна система), високо оценена от българските и чуждестранните специалисти. През месец юли
1987 г. списанието „Technology Update” публикува сравнителна таблица, в която системата е класирана на първо място по
своите характеристики.През 1980 г.УНТР достави нови модели микропроцесорни елементи и устройства, микрокомпютри и
микрокомпютърни мрежи, с които се създадаха пет микропроцесорни лаборатории към Техническия университет,
Химикотехнологическия университет, Софийския университет и АОНСУ.Създадените лаборатории много бързо съумяха да
организират научно-изследователска и развойна дейност и да създадат микрокомпютри и средства, които се произвеждаха в
нашите заводи. Един от многото примери е проектирането и реализирането на системата Фадата в Микропроцесорната
лаборатория към Факултет Автоматика на Техническия Университет (ВМЕИ).

Александър Хазаросян, дългогодишен
директор на „Верила”.

Модерния цех”Полиоли”,завод „Верила” в Равно поле до София.

46
Освен VAX750, съществуват и други нейни модификации, които са доставяни от различни страни под ембарго чрез „Инко” и
чрез разузнавателните структури на УНТР. За придобиването на една от модификациите на тази машина лична заслуга има и
Тодор Кацаров, служител на ПГУ-ДС от 1965 г., работил в отделите 2-ри и 5-ти и като резидент в Кипър. Там създава
разузнавателна връзка с лице, чрез което успява да осигури достъп и нелегално закупуване на вариант на VAX и прикрито
изпращане до фиктивен английски адресат чрез самолет до София, но предаден по предварителна договорка наУНТР.
Първоначалното съобщение от Центъра е било, че е изпратено „старо желязо”, а само след дни с ново съобщение е отбелязано:
„Придобили сте нещо много ценно, Браво!”Тази акция на Кацаров е една от многото такива, извършвани от разузнавачи от
политическите отдели на ПГУ-ДС по задачи на НТР. Кацаров е бил близък приятел на Г.Манчев и при едно от годишните си
пребивавания в София е получил лични указания от него как да се развият отношенията с разработваното лице и как да се
стигне до използването му за придобиването и доставката на тази изключително ценна компютерна машина. Информацията
беше получена в разговор с Т.Кацаров на 20.08.2019 г.
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Завод „Антибиотик”-Разград

Завода за микробиални препарати в Пещера

През десетилията в цеховете за готови лекарствени форми са внедрени десетки технологии, болшинството от които придобити
от НТР. Ако до 1966 година производствена листа включва 40 вида лекарства, през 1969 година техният брой е вече 120. А в
следващите десетилетия произвежданите в Разград лекарства надхвърлят 200 вида. България чрез завода на антибиотици е
втората страна в света, която започва да произвежда и високоефективните антибиотици тубоцин и тилозин. Ако в началото
пеницилинът задоволява изключително нуждите на българското здравеопазване от този антибиотик, то след това голяма част
от продукцията отива за износ – в Русия и другите страни от бившия Съветски съюз, Западна Европа, Азия, Африка, Америка и
даже в Австралия.

Лабораторията във „Верила”, в която
се разработват и внедряват рецептури
за битовата химия, придобити от НТР.

Говеда от холщайн-фризийска порода, отгледани в България с
генетичен материал, придобит от НТР.

Както е видно от отчетните документи за работата на УНТР през периода 1980-1990 г.
едно от основните направление на работата беше химическата промишленост,
биотехнологиите и битовата химия. Отбелязани са огромните резултати по изпълнението
на Националната комплексна програма „Микробиология” и Националната комплексна
програма „Химизация”. На бившето Министерство на химическата промишленост бяха
предоставени щамове и технологии за най-съвременни мощни антибиотици за хуманни
цели и животновъдството, за производство на аминокиселини и ензими, рецептури за
малотонажната химия.По-голямата част от тях бяха предоставени на НИХФИ,
Химикофармацевтичния завод – София, „Фармация” – Дупница, Завод за антибиотици –
Разград, Завод за микробиални препарати – Пещера, „Троя Фарм” – Троян, Завод за
антибиотици – Разград, Фармацевтичния завод в Сандански, завод „Верила”.В УНТР
ръководител на направлението беше полк. Илия Илиев, известен с уважителното
обръщение към него „Бай Илия”, инженер-химик, оперативен работник в научнотехническото разузнаване от 1965г. стигнал до длъжността зам.началник на УНТР. На
ръководеното от него направление се дължи придобиването на щамове и технологични
документации за производството на високоефективните антибиотици, аминокиселини,
препарати за битововата химия.Една голяма част от придобитата информация се дължи и
на личната агентурно-оперативна работа на Илия Илиев, която може да бъде определена
като такава с най-високо професионално ниво. Някои от ръководените от него
чуждестранни агенти бяха от вида агенти-вербовчици, а провежданите с тях операции
могат да бъдат определени като перфектни, според теорията и практиката на световните
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разузнавания.За резултатите от неговата агентурна работа той е награждаван с високи
правителствени награди, включително и с наградата „Герой на социалистическия
труд.”Освен работа с агентурата той използваше и качеството си на дългогодишен
съветник в Министерството на химията за участие в преговори и срещи за търговско и
промишлено сътрудничество с представители на ведущи западни фирми и научни
институти за получаване на направляваща информация и уточняване на интересните за
НТР научни звена и производствени структури. Поддържаше и официални контакти с
изтъкнати западни научни работници, какъвто е случая с италианския професор по
биотехнологии Роланд, работещ в Миланския университет и професор Кобаяши от
университета в гр.Токио. Голямо съдействие на химическото направление и лично на
Илия Илиев оказваха министъра Георги Панков, генералния директор на „Химимпорт”Красен Ганчев, директора на „Фармахим”-Иван Андонов.Тъй като работата по
внедряването в производство на получените
щамове и
другата технологична
документация се оказваше по степен на трудност почти равностойна с трудността по
придобиването им е необходимо да дадем обяснение и на тази дейност. Работещите в
направлението на химията и микробиологията посещаваха внедрителните звена на
производствените предприятия, наблюдаваха процесите на усвояне на технологиите и при
необходимост довеждаха чуждестранни специалисти за оказване на помощ. Самият Илия
Илиев е извършил стотици посещения в заводите в Разград и Пещера. Голяма помощ в
тази дейност оказват директора на завода в Разград Васил Вълов и началниците на
внедрителния корпус Милен Костадинов и Спас Гамишев; в Пещера- директора Георги
Жгумов и директора на базата за научно-техническо развитие Божидар Петков; в НИХФИИван Агайн; във Верила –директора Александър Хазаросян 47 и шефа на внедрителската
база Димитър Цанев, в СОУ „Фарма”-Антон Петров; в Дупница –Симен Георгиев. 48
Работата по направление „Химия” както в агентурно-оперативен план така и във
внедрителско отношение се намираше под прекия контрал и ръководство на началника на
УНТР-Георги Манчев. За личните му заслуги към химическото направление на Георги
Манчев е присвоено званието „Заслужил деятел на техниката”, дадено му по повод Деня
на химията със заповед от 9 май 1985 г. За внедрените технологии, придобити от УНТР в
комбината „Верила”ще използваме част от интервюто на Хазаросян през 2013 г:Въпрос:Не е тайна вече, че за да започнем производството на тези препарати голяма роля
има и научно-техническото разузнаване (НТР).-Права сте.Огромен е приносът на
съответните служби на НТР, които за кратко време осигуриха необходимата
документация от световни водещи фирми на технологии в областта на перилни и
почистващи средства 49, автокозметика, спомагателни средства за промишлеността,
смазочни масла и др. Внедряването на тези продукти допринесе за спиране на вноса
по Второ направление(западните страни) и организиране на активен износ- и на
Запад и на Изток.-Може ли да кажем каква част и какви от технологиите сме успели
да придобием чрез разузнаването?-Може би над 50 технологии от „Перил”-Виена и
„Лагман”, индустриални технологии от фабрика „Тестил”, технологии за цялостно
консервиране на автомобили-като почистващи средства, обезмасляващи,
консервиращи за премахване на ръжда и др., от „Щокхаузен”-ГФР, „Калиозол”,
„Хьост”, от Франция, от Италия и САЩ и др…… Трябва да знаете, че развитието на
„Верила” е благодарение на западните страни-технологиите ни са от Италия,
Великобритания, Германия. Нашето НТР в онези години беше водещо-признато бе за
второто най-добро в света.
47
Александър Хазаросян, инженер-химик, 33 години управлява химическия завод „Верила”.Във в. „Преса”, 13.04.2013г.дава
интервю на 2 пълни страници на Мариела Балева.
48
Разговори, проведени с Илия Илиев през м.юни и на 08.07.2019г.
49
Чрез мултинационалната фирма „Тендия”първите 10 броя перилни препарати са внедрени през 1977 г. във „Верила”.
Информацията е съобщена от Илия Илиев в разговор на 19.10.2019 г.

28
Направената оценка от Хазаросян за заеманото от НТР едно от ведущите места сред
световните разузнавания се потвърждава и в едно от интервютата на ген.Георги Манчев с
българска журналистка, в което той споменава че българското разузнаване може да се
нареди в челната четворка сред разузнаванията на света. Такива оценки за българското
разузнаване и специално за НТР има и от някои чуждестранни специалисти в
разузнавателната дейност.За тези хвалебствени, но и обективни оценки привеждаме
няколко много важни характеристики за използваната от УНТР и ПГУ агентура:
- в по-голямата част агентите-чужденци са работили с УНТР на идейна база, с уважение
към НРБ;
-имаше много добро сътрудничество с разузнавателните служби от бившите
социалистически страни като СССР, ГДР, Чехословакия, Унгария;
- Българското разузнаване и специално УНТР беше успяло да придобие и такива агенти,
които преминаха на ръководство при ПГУ-КГБ, поради техните възможности,надвишаващи потребностите на нашата икономика;
- няма предателство на оперативни работници от страна на агенти, а дори самите агенти
предлагаха да се продължи сътрудничеството и след закриването на УНТР;
- на много високо ниво беше и доброто сътрудничество с другите управления на МВР при
мероприятия на територията на страната;Редица агенти,вербовани и ръководени от
Централните управления на МВР(Второ главно управление, 6-то управление, Софийско
градско управление ),окръжните управления на МВР в страната бяха използвани за
решаване на много сложни агентурно оперативни мероприятия с постигане на високи
резултати както във вербовъчната дейност, така и в придобиването на секретна научнотехническа информация по плановите задачи на НТР.Моралът и спесификата на
разузнавателната дейност, дори и тогава когато тя е прекратена и когато е отпаднала
нуждата от опазване на тайната, не ни позволява да разкриваме имена на агенти,
провеждани операции и участниците в тях, а те са няколко десетки.
-разузнавателната дейност е колективна работа, в която участват освен опитните
оперативни работници-вербовчици, така и работещите в центъра, ръководените агенти и
секретни сътрудници, ръководителите на резидентурите и на централния апарат в
Центъра.Поради тази причина отделни крупни успехи не може да се присъждат само на
една личност, колкото и способна да е тя. Тези резултати са продукт на цялостната
организация на разузнаването и зависят от качествата и способностите на неговото
ръководство. В случая с НТР то бе възглавявано, ръководено успешно и безпогрешно от
такива началници като Георги Караколев, Райчо Асенов, Иван Иванов, Николай Райчев,
Ангел Димитров. На най-високото място в тази поредица стои личността на генерал
Георги Манчев.
Нека този анализ да бъде израз на благодарност, уважение и преклонение пред:
- всички служители, офицери, сержанти, волнонаемни, работили в НТР;
- на агентите – чужди граждани, които рискуваха своята кариера, за да помагат на
една перспективна, интелектуална и бързоразвиваща се страна – Република България.
- сътрудниците, които са помагали на УНТР в страната и зад граница;Техният брой
надвишава няколко стотици и влиза в числото с три нули.Огромна е тяхната роля, помощ
и заслуга в разузнавателната дейност на НТР, особено зад граница. Изключително
непочтено и предателски към тях постъпи комисията по разкриване на сътрудниците на
ДС и военното разузнаване. По същество това беше една непозната по размери зловреда
дейност с отрицателни последици за настоящото и бъдещото разузнаване на България.
Разкрита,оклеветена и озлобена беше една от най-важната част от българската
патриотична
научно-техническа интелигенция, която оказваше помощ на НТР.
Фигуративно бихме охартеризирали тези действия на комисията като разрушителна,
унищожаваща хранителната среда на разузнаването, унищожаване на здравия материал, с
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който се уплита разузнавателната мрежа в страната и в чужбина, превръщане на
плодородната част от почвата в пустиня.
- огромна е и заслугата колегите от другите братски служби, когато помагаха при
провеждането на сложни технически мероприятия; 50
Нека тези, които критикуват и линчуват ДС да се замислят за ролята и приноса на
научно-техническото разузнаване за икономическия растеж и издигане авторитета на
Република България като развита страна през 1985, а днес най-бедната страна в Европа.
Неоценима по своята дейност, мащаб и обхват на работата за съхраняване,
обработка и приложение на придобитата от УНТР информация е ролята и
функционирането на Центъра за приложна информация, ръководен, организационно
развиван и кадрово укрепван от началника на УНТР-генерал Георги Манчев и от
ръководството на МВР.

От ляво на дясно:Марина Праматарова-партиен
секретар на ЦПИ, Денев-партиен секретар на ДКНТП,
Стоян Савов,зам.-министър на МВР, Начо Папазовпредседател на ДКНТП, ВълчоГригоров-директор на ЦПИ,
Георги Манчев, на работна среща в ЦПИ.

От ляво на дясно:Гриша Гъдев (ЦПИ), Марина
Праматарова-партиен секретар на ЦПИ, академик
Желязков,Радослав Петрински, Илия Илиев, Георги
Манчев и служители на ЦПИ на тържество по
случай 10-годишнината от създаването на ЦПИ.

Тъй като през 1987 г. стартира проектът „Нева” и свързания с него друг проект
„Монблан”, към които има отношение и УНТР е редно да дадем реална информация по
тях. По тези два проекта и т.н. „неявни фирми” на УНТР са публикувани много
изследвания и публикации в периодичния печат след промените през 1989 г. В много от
тези публикации УНТР се цитира като главен участник в двата проекта и като основен
доставчик на оборудването и технологията за заводите в Пенза и Кострома и участник в
новосъздадени фирми, през които преминават значителни валутни средства. Такива
информации дават възможност на недобросъвестни изследователи и журналисти да
обвиняват ПГУ, УНТР и фирмата на УНТР „ИНКО” във валутни машинации, отклоняване
на държавни парични средства и присвояване на част от тях от УНТР или от отделни
оперативни работници на УНТР, участвали в сделките по проекта „Нева ” и в отношенията
с „неявните фирми”. В действителност те са проекти на ДЗУ по идея на главния директор
на завода Атанас Атанасов. Фирмата „Инсист” също е фирма на ДЗУ-Стара Загора.Нито
УНТР, нито „Инко” съществуват като договаряща се страна или фирма в договора по
проекта „Нева”. Заводът в Кострома е завършен през 1994 г. УНТР е закрито през 1991 г.,
а от„Инко” на 30.10.1991 г. с разпореждане на Министерския съвет се създава еднолично
ООД „Инко” със 100% държавен капитал. Кабинетът на Филип Димитров два дни преди
да падне назначава за управител на дружеството Стамен Петров-кадрови разузнавач,
уволнен от НРС, съветник на депутата Васил Михайлов по националната сигурност,
доверен човек на „Раковски”134 51. В началото на 1990 г. се провежда срещата на Андрей
Луканов с Георги Манчев, Любчо Михайлов и Божидар Петров, на която Андрей Луканов
50
51

Сценарий за филм за Научно-техническото разузнаване, изготвен през 2019 г. от бивши кадрови служители на УНТР.
Кременлиев, А., Асенов Б., „Владо Тодоров генералът разунавач”, С.,2017, стр.200.
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се разпорежда УНТР да бъде разформировано и закрито, а „Инко” да прекрати своята
дейност. Фактически както УНТР, така и „Инко” до 1991 г. работят в условия на пълна
неяснота за своя статут и бъдеща дейност и с нареждане от министър-председателя за
спешна ликвидация. Ръководството на „Инсист” в лицето на Огнян Бозаров и Асен Койнов
нямат нищо общо с УНТР, тъй като не са кадрови служители на управлението. Същото се
отнася и за проекта „Монблан”. Идеята за създаването на този проект е на Атанас
Атанасов- тогавашният директор на комбинат „Изот”-Стара Загора. Същността на проекта
е чрез създаването на неявни фирми( т.е. от поставени лица)да се заобиколи ембаргото на
„Коком”. Проектът, внесен в партийно-държавната комисия по научно-техническа
политика на 30.09.1986 г. е одобрен от Т.Живков с решение № 5. С него се възлага на
Държавния комитет за изследвания и технологии и на МВР да създаде организация за
изпълнението на „Монблан”. За ръководител се определя главния директор на комбинат
„Изот”- Атанас Атанасов, за директор на външнотърговската организация-Огнян Бозаров,
зам.-председател на СО „Програмни продукти и системи”, а координацията по
изпълнението на проекта се възлага на Стоян Евтимов, съветник на посолството ни във
Виена. 52 Става ясно, че основните двигатели и изпълнители на двата проекта и договорноправни носители по тях са Атанасов и Огнян Бозаров. УНТР има само помощни и
координационни функции и задължения. Задачите по създаване на производствени
мощности в СССР за магнитни дискове с плътност 317 и 635 мегабайта по технология
„Уинчистер” са поставени на УНТР от ЦК на БКП. По този въпрос има информация на
полковник Георги Манчев от 06.02.1989 г. , озаглавена „Информация,относно приносът
на УНТР по реализацията на проект „Дон” 53(„Амур”)”В нея е отбелязано:
„По молба на ЦК на КПСС, ЦК на БКП взе решение за оказване на помощ на
СССР по създаването на производствени мощности за магнитни дискове с плътност
317 и 635 мегабайта по технология „Уинчистер”. Изпълнението на тази отговорна
задача беше възложено на УНТР при ПГУ-ДС на МВР, което я беше вече
реализирало за нуждите на НРБ. Създадена беше стройна организация в
специализираното звено на УНТР - ПГУ-ДС-„Инко”. На 25 юли 1984 г. между
Министерстото на радиопромишлеността на СССР и Министерството на
машиностроенето на НРБ беше подписано споразумение, на базата на което бяха
определени нашите ангажименти към СССР:
1.Оборудване за поливане на единичен диск с размери 14 инча.
2.Оборудване за механична обработка на единичен диск 14 инча.
3.ГАПС(включително изчислитена техника)
4. Оборудване за производство на магнитен прах.
5.Оборудване за производство на магнитни глави.
Управление НТР изпълни всички възложени му до сега задачи, произтичащи от
споразумението. В ход е приключването на подпроекта ГАПС(гъвкава автоматична
производствена система), която включва повече от 100 машини 54. Очакваме да
приключим през 1989 година.
Стои открит само въпроса по предаване на технологията, който никога не е
бил от компетенцията на УНТР, ПГУ-ДС, а се е третирал от ДСО „Изот”, респ. от
СО „ДЗУ”-Стара Загора, който е собственик на придобитото „ноу-хау”.
Минев, Петър, „Проектът Монблан”-вместо тунел под КОКОМ-закопана валута, в. „Труд” ,07.10.1991 г.
В разговор със Стоян Евтимов на 27.06.2019 той обясни ,че „Дон” е секретното име на проекта за построяване в СССР на
втори ДЗУ-двойно по-голям в гр. Пенза.
54
В разговор с бившия директор на „Инко” Божидар Петров, проведен на 13.06.2019, той информира, че всички машини са
били внесени от „Инко” от „Сименс” с посредничеството на директора на българския филиал на „Фанук”д-р Инаба и
транспортирани за СССР с български кораби. Технологията е била на НЕК. Лично Петров е посетил изграждания завод
няколко пъти за контрол по инсталирането на машините. Голям недостатък е било невъзможността да бъдат изпратени
японски специалисти за обучение на персонала, тъй като японците не са имали разрешение от техните власти да посещават
този завод и изобщо да отиват в СССР по технологични въпроси.
52
53
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В хода на изпълнение на тези проекти (Р-50 на МС на НРБ и
мултиплицирането му в СССР), Управление НТР-ПГУ-ДС натрупа сериозен
оперативен опит, създаде добра организация и подготви кадри, способни да
изпълняват и най-сложни проекти със специфичните средства на разузнаването.” 55
Тази информация ясно доказва, че УНТР по нареждане на ЦК на БКП е изпълнило
поставените му задачи по осигуряване на оборудването за строящите се заводи в СССР и
всички останали технологически, договорноправни и финансови въпроси са свързани с
ДЗУ-Стара Загора, неговата фирма „Инсист” и техните търговски партньори в Западна
Европа,Панама и Израел.
Що се касае до финансовите средства, предоставяни на УНТР и неговата
специализирана фирма „Инко” ще се позовем на „Временното допълнение към
инструкцията на УНТР, ПГУ-ДС”предложено от Първия заместник на ПГУ-ДС и
началник на УНТР-ПГУ-ДС полковник Г.Манчев, със съгласието на Началника на ПГУДС генерал-лейтенант Вл.Тодоров, утвърдено на13.04.1987 г. от Заместник министъра на
МВР генерал-лейтенант Стоян Савов. То е свързано с организацията на работата и
задачите на създадения на 01.12.1986 г. отдел 5 в структурата на УНТР.В отдела са
създадени две направления:1.Направление за оперативно ръководство и 2.Направление за
юридическо осигуряване и за осъществяване на финансов контрол. В рамките на второто
направление съществуват две секции-1.Юридическо осигуряване на операциите и
източниците и 2.Финансов контрол на операциите и дейността на звената. Отделът води
литерни дела на всички операции, провеждани от специализираните звена, като се
прилагат копия от всички съпътстващи операцията документи. Задължаването на сметките
в чужбина при финансови операции на специализираните звена-фирми по създадените от
тях мрежи от „неявни” фирми става с подписите на директора на съответното
външнотърговско звено и началника на отдел 5, УНТР. Отдел 5 изготвя шесмесечни и
годишни баланси на финансовите средства и ги предоставя за контрол и одобрение на
ръководството на УНТР, ПГУ-ДС и МВР. 56 Този документ доказва, че контролът на
финансовите средства, използвани от УНТР и „Инко”след 1986 г. се извършва на три нивав самия отдел 5, от началника на УНТР и от финансовата служба на МВР.Необходимо е да
отбележим, че в системата на МВР и специално в ПГУ-ДС финансовия контрол по
изразходване на парични средства в левове и валута е един от най-категоричните и найстрогите в българските министерства и стопански организации.Всяко нарушение, свързано
със злоупотреба с финансови средства от определен ръководител или оперативен работник
е наказвано с дисциплинарно уволнение и предаване на провинилия се на военен съд. В
много случаи оперативни работници, задължени да оправдаят изразходвани по оперативни
задачи парични средства не са успявали да осигурят необходимите разходни документи са
били принуждавани да изразходват лични средства за покриване на разхода и да избегнат
наказание по строгите правила на финансовия контрол.По въпроса за финансовата
дисциплина на разузнавачите от ПГУ-ДС много точно и отговорно заявява бившият
началник на ПГУ-ДС о.з.генерал-лейтенант Владо Тодоров на въпроси на журналистката
Лидия Томова на 10 март 2005 г.: Въпрос: Една от които беше, че външното
разузнаване е изнесло много пари зад граница чрез фирми и подставени лица. Дори
се твърди, че голяма част от външния заем-4-5 милиарда долара, са изнесени от
служители на ДС? Отговор:-Това са празни приказки без покритие. Във външното
разузнаване точната отчетност на оперативните пари беше закон. След промяната на
10 ноември 1989 г. бяха направени купища ревизии и проверки-както се казва,
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всичко е точно. Въпрос-Фирма ИНКО не беше ли Първо Главно управление?
Отговор:- Фирма ИНКО имаше над 25 милиона долара, тя работеше под контрола на
външното разузнаване. По време на управлението на Филип Димитров разбраха, че
там има пари, смениха директора и изпратиха Стамен Петров, който преди години за
известно време беше наш служител. Изтеглиха парите, изхарчиха ги. Стамен Петров
избяга в Испания, върна се, но никой не му потърси отговорност. Но спекулациите
продължават. 57
По унищожаването на НТР, извършените масови уволнения на неговите
оперативни работници от Бриго Аспарухов, за съдбата на останалите зад граница кадрови
разузнавачи и последващата професионална реализация на всички уволнени след 1989 г.,
за създадените фирми в страната от бивши служители на НТР и за секретния проект
„Монблан”, генерал Георги Манчев говори в интервюто във вестник „24 часа”, 13 август
1994 г.с журналистката Ангелина Петрова. 58
За да стане ясно какво е станало със създадените от уволнените служители на УНТР
фирми през периода 1989-1991 г, за които споменава генерал Георги Манчев ще се
позовем на информацията на разследващата журналистка Невена Гюрова в нейна статия
във в.”Труд” от 20 октомври 1997 г.В статията между другото се съобщава,че: „ Генерал
Бриго Аспарухов накисва бившия си заместник Райков 59: „Той е изнесъл 12 папки с
материали от проверката на 12 фирми, създадени до август 1991 г. от бившото НТР
на територията на България. Когато станах директор (септември 1991 г.б.а.) издадох
веднага заповед да започне проучване на тези фирми. Когато комисията изготви 12те папки, наредих на г-н Райков да се запознае с тях и да предложи решение
незабавно да бъдат освободени всички служители от тези фирми и разузнаването да
се разграничи категорично от тях. Тези папки, в които се съдържаха и 7 броя строго
секретни материали, изчезнаха. Писмото, с което сме уведомили Военна прокуратура
за изчезването на 12-те папки е с регистрационен номер 4347 от 15.06.1992 г.” Райков
пък заявява, че Аспарухов е скрил папките, за да не могат да се разкрият каналите,
по които са изтичали пари и капитали от България. Започват несекващи взаимни
обвинения, които бързо се политизират. СДС и министри от кабинета на
ФилипДимитров повтарят твърденията на Райков. Аспарухов отвръща, че бившият
му заместник е близък до СДС и затова раздухва скандала. Единственото сигурно в
случая е, че папките са изчезнали, че двете страни се обвиняват взаимно и че е
сезирана Военна прокуратура….След гръмотевичните удари обаче ехото заглъхва.
Кабинетът на СДС е подложен на жестока атака. Вече не му е до фирми и капитали, а
до оцеляването му. Падането на Филип Димитров е официалния „Край ” на
шпионския екшън. 60 Самият Бриго Аспарухов в интервю за „24 часа” на 15.12.1997 г.
заявява категорично: „Забогатяха тези, които търсеха изнесените милиарди”. На
въпрос,свързан с това, че правителството на Филип Димитров е правило конкретни
стъпки за подписване на договор с фирма, специализирана в търсене на незаконно
изнесени пари, Аспарухов отговаря: „Сигурно е преговаряло с някого, щом сега го
Лидия Томова,в. „Дума”, 10 и 11 март 2005 г. „О.з. ген.-лейтенант Владо Тодоров: Работихме предано и патриотично за
България.”
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Приложение №2, Интервю във вестник „24 часа”, 13 август 1994 г. с журналистката Ангелина Петрова .
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Радослав Райков, заместник началник на НРС от 1990 до 1992 г.Той е служител на ПГУ-ДС от 1970г.Работил е по турска
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него се твърди, че е бил вербован от турското разузнаване, а по-късно и от американското разузнаване. По негови информации
ръководствата на СДС и техните представители в правителството на Ф.Димитров вземаха решения за ликвидирането на УНТР
и на дотогавашните отдели на ПГУ-ДС. Твърди се, че след уволнението му е преминал на работа в американска разузнавателна
школа в Германия. За ролята му и пагубните последици от действията му като зам.-началник на НРС е необходимо да се
извърши специално изследване.
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твърди. Но категорично заявявам, че това е пореден опит да бъде използван всеки
случай, за да бъде доказвано колко престъпна организация е разузнаването.Ако
перифразираме една сентенция, тя би звучала в този случай така: „На крив премиер
разузнаването му пречи”. Всичко е ставало зад гърба ни. Давали сме достатъчно
данни, доколкото тогавашното състояние на службата позволяваше това. Но да не се
забравя, че имаше специализирани звена в МВР, които работеха по задграничните
фирми, по възможните канали за изтичане на пари, по хора на Запад, които
включително и с помощта на българската емиграция са вземали участие в
управлението на тези пари.” 61
В потвърждение на направеното изявление на Аспарухов, че са забогатяли тези,
които са търсели изнесените милиарди е разследването на журналиста Тихомир Шолев,
отбелязано в статията му „Кръводарителят „Инко”, поместена във в. „24 часа” от
13.08.1994 г, където се съобщава: „…На 30.10.1991 г. с разпореждане на Министерския
съвет се създава еднолично ООД „Инко” със 100% държавен капитал. Кабинетът на
Ф.Д. два дни преди да падне, назначава за управител на дружеството Стамен Петровкадрови разузнавач, уволнен от НРС, съветник на депутата Васил Михайлов по
националната сигурност, доверен човек на „Раковски”134. Негов заместник става
Александър Костадинов, експерт в парламента, който пък е близък съветник на
депутата Маргарит Мицев. Към края на 1992 г. „Инко” разполага със 17 млн.долара
капитал. За година след 30-ина неизгодни сделки парите намаляват под половин
милион долара.Към някои от контрактите траен интерес проявили Маргарит Мицев
и Димитър Луджев. А лицето Дилян Спиридонов Буновски-Дорон лично или чрез
свои фирми е чест партньор в преливането на капитали. В началото на август 1993г.
около 385 000 000 лв. „лични” пари на Дорон са разпръснати сред 13 фирми плюс 2
физически лица. Те купуват над 63 % от капитала на банка „Биохим.” Двете лица са
Маргарит Мицев, взел акции за 3 376 000 лв. и зам.-шефът на „Инко” Александър
Костадинов, притежател на акции за 1 385 000 лв. Мицев обясни, че отгладувал
парите от закуски.
Спиридонов Буновски го запряха на „Развигор”. Прокурорът Михайл Дойчев
обаче го пусна като невинен и Делян прекоси границата еднопосочно. Шефът на
„Инко” Стамен Петров също се запиля в чужбина и се издирва. Разпитани бяха
експремиерите Луджев и Карабашев в началото на септември на „Развигор” се
очаква и Ф.Д. 17-те млн. долара на държавното „Инко” обаче са потънали
безследно”.
Във вече цитираното интервю на Светлана Попова с о.з. генерал Георги Манчев,
вестник „Пари”28 октомври 1996 г.му е зададен въпрос: Вашето име многократно се
свързваше със скандалите около проекта Нева. Огорчен ли сте?
-Да, макар че болея за цялото съсипване. Но ние бяхме разпитвани,
привиквани.
В един момент всички, които бяхме работили по проекта Нева, ни извика на
среща тогавашния премиер Филип Димитров. Според предварителната информация
в нея щяха да участват и Димитър Луджев и тогавашният финасов министър Иван
Костов. Ние се явихме всички, а от тях никой. Прие ни едно момченце от
финансовото министерство, което ни поразпита и отпрати. А ние също искахме да се
тегли най-после чертата и да стане ясно кой какво и защо го е правил.
Разглеждайки участието на УНТР в проектите „Нева” и „Монблан” трябва да
отбележим, че разследването на този проблем започва няколко месеца след закриването на
НТР. Възниква въпросът кога точно е закрито УНТР, от кого и по нареждане на коя
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правителствена истанция става това и с какъв нормативен документ се привежда в
изпълнение. Много важно е да се разбере каква е реакцията на началника на управлението
генерал-майор Г.Манчев. Информация по тези въпроси получаваме от няколко източника,
а те са: интервюто на журналистката от в. „Стандарт” Лидия Коцева с генерал Георги
Манчев на 30.05.1996 г.; книгата на
Зоя Димитрова „Любен Гоцев-човекът в
сянка”;интервю на Лилия Томова от в. „Дума” на 11.02.2009 г. с Любчо Михайлов, зам.началник на УНТР; публикациите на ген. Тодор Бояджиев на 09.12.2009 г. „САЩ:
Закривате Научно-техническото разузнаване-удар срещу България!” и статията му във в.
„Труд” по повод 50-годишнината от създаването на Българското научно-техническо
разузнаване. В интервюто на Лидия Коцева се съобщава следното: „Ген.Георги Манчев:
С технологиите на парфюми беше лесно, сложните задачи бяха около ВПК” В каре:
Имаше писмо от американския департамент по сигурността, в което се искаше
информация за фирми и личности, работили в полза на нашето научно-техническо
разузнаване, твърди неговият бивш шеф. Отказах да дам тази информация.
Президентът Желев в писмен документ ми нареди да дам сведения за дейността на
НТР. Аз го направих. Смятам, че не е имало негативни за България последствия.
Това беше последното преди да бъда уволнен.
-Господин Манчев, знае се, че бяхте отстранен от президента Желев от
ръководството на Научно-техническото разузнаване и службата бе разпусната. Има
ли документ, с който тя е закрита?
-Президентът Желев издаде указа за освобождаването ми, но беше по
предложение на правителството на Димитър Попов. Доколкото знам, няма документ
за закриване на НТР. През март 1991 г. ръководството на разузнаването имаше
среща с г-н Луджев, който тогава беше вицепремиер в правителството на Димитър
Попов. След отчет на обстановката до този момент изведнаж той заяви, че Научнотехническото разузнаване се закрива. Но доколкото знам, документ за това решение
в Министерския съвет няма. За да се разформирова такава служба, трябва да има акт
на правителството, но и без него ръководството започна да изпълнява указанията.
Част от състава беше уволнен веднага. Друга-насочена към други направления на
Националната разузнавателна служба. По-късно и тези хора бяха уволнени или
напуснаха, тъй като попаднаха в области, в които не са специалисти. Остана една
малка група, която още работи в звеното към НРС, което се занимава с
икономическа информация.
-Преди няколко години само в един вестник се появи факсимиле от писмо на
американския департамент по сигурността, в което се иска информация за фирми и
личности, които са работили в полза на нашия НТР. Има ли наистина такова писмо
и как му отговорихте?
-Да, аз имам копие от него. Става дума наистина за писмо, а не нота или
някакъв друг официален документ. Аз отказах да дам тази информация и направих
докладна записка до президента Желев, в която се мотивирах защо не мога да
отговоря. В последната точка от докладната си заявих, че ние сме затворени за чужди
държави, но за държавното ръководство, каквото и да е то, сме отворени. След това
президентът Желев в писмен документ ми нареди да дам информация за дейността на
нашия НТР. Аз го направих и това беше последното, преди да бъда уволнен.
-Смятате ли, че докладът ви е бил предаден на американците?
-Не зная каква му е съдбата, защото е адресиран до главнокомандващия, а аз
нямам достъп до там, за да разбера какво е станало. Но аз го написах така, че не са
разкрити личностите, нито конкретните дейности, които сме извършвали. Смятам,
че не е имало негативни за България последствия от него. Комуто и да е бил даден
докладът, не съдържа информация, която ще разкрие конкретен източник, фирма,
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държава.
-Имате ли сведения ваша документация да е изтекла нанякъде след 10
ноември?
-Не, аз смятам, че нашите потребители не са предали такава информация.
Системата, която бяхме създали, не даваше възможност за изтичане на информация.
Имахме хиляди потребители-институти, заводи, които не са определяни по партиен
признак. Ние търсехме добрите специалисти, които могат да оползотворят тази
информация. Те отговаряха за опазването й. Щяхме да научим от къде е изтекла по
пътя на обратния анализ. Освен това след 10 ноември нито един от сътрудниците ни
не е говорил и не е писал срещу НТР. Смятам, че просто са били честни хора. За 10
години не по-малко от 20 000 души са ползвали информацията ни, но никой не е
злоупотребил.
-Какво правят сега бившите ви подчинени?
Всички са пръснати по някакви малки фирми. Някои имат собствени. Други са
се обединили по двама трима души. Съставът е пръснат и се занимава общо взето, с
търговия, някои станаха представители на чужди фирми, с които са работили.
Имаше една идея за обмен на информация помежду ни. Например ако аз имам
възможности в определен отрасъл, а пък нямам клиент, да можем да си предоставяме
информация.
Съществуват документирани сведения за опитите на Г.Манчев да не се допусне
закриване на УНТР, за да може да бъде полезно и за бъдещите правителства на България.
Журналистката Зоя Димитрова в своята книга „Любен Гоцев-човекът в сянка”, издадена
през 2010 г. на повече от половин страница под заглавие- Георги Манчев- пише следното:
„Научно-техническото разузнаване е закрито с шут. Луканов приема това като
условие за приемане на неговото правителство от Запада. Въпреки няколкото
интервюта, с които шефът на НТР Георги Манчев се опитва да привлече вниманието
към полезността от НТР за държавата, малцина му обръщат внимание. Георги
Манчев преживява случилото се много тежко. Благодарение на Виктор Вълков и на
Ивайло Трифонов той е приет от президента Желев и води дълъг разговор с него.
След срещата президентът споделя, че НТР е вършило полезни неща, а това, че
някои от операциите са били поръчани от Русия, нищо, нали Русия е плащала, а
покрай това и ние сме печелили. Предлагат на Георги Манчев, докато все още се
шуми около службите да бъде изпратен някъде в чужбина, като търговски
представител в Индия. Георги Манчев отказва. Но някъде става дума за това.
Вицепрезидентът Семерджиев реагира остро-как така ще го пращаме в чужбина, той
трябва да отговаря! 62”Любен Гоцев е работил с Георги Манчев по време на своя
втори мандат в САЩ. През 1990 г. той остава с впечатлението, че някой е задържал
назначението на Георги Манчев-дали американците не са попречили? 63
В края на 1989 г. генерал Любен Гоцев, заместник- министър на вътрешните работи
и министър Петър Младенов са на среща със заместник държавния секретар на
Департамента на САЩ Уайтхел. След официалната част американецът с подкупваща
усмивка се обръща към нашия генерал: „Персонално вие сте ми много симпатичен,
господин Гоцев, но вашето икономическо и техническо разузнаване в САЩ е много
активно. И вие трябва да разберете, че докато не прекратите тази дейност, ние не
можем да ви приемем за приятели с всички произтичащи от това последствия.
Същото вече г-н Гоцев го е чувал преди две години от тогавашния заместник
държавен секретар Лоурънс Игълбъргър.
След промените у нас пристига лично държавният секретар Джеймс Бейкър. От
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срещата с него Луканов веднага отива в ПГУ-ДС и поставя ултиматум, възложен му от г-н
Бейкър: „Незабавно научно-техническото разузнаване да бъде абсолютно
разформировано! Иначе ни чака непоправим удар".

Джеймс Бейкър и Андрей Луканов

Ген. Тодор Бояджиев: „ Всъщност де юре управлението не е закрито.Никъде до сега аз
не съм открил черно на бяло документ, записка, нареждане, президентски указ,
решение на Министерския съвет, на Народното събрание за закриване на НТР.И за
това за мен закриването на НТР е юридически нелигитимен. В разузнаването има
управление НТР, то не може устно да бъде закрито. На мен ми е известна срещата на
четири очи между министър-председателя Андрей Луканов и държавния секретар на
САЩ Джеймс Бейкър. Такава среща е имало. Но тя е на четири очи, за нея няма
запис, няма протокол, няма следа. Луканов го няма, за да може да бъде запитан и да
каже какво е говорено. За мен е най-малкото неетично да започвам от тука, след като
човека го няма и няма как да се получи потвърждение за това Бейкър наистина ли
му е казал закривайте НТР, защото ако не го направите ще последва много тежък
удар срещу България. Допускам, че е имало такова нещо. Допускам, че в разговора е
имало такава тема. Защото по същото време заместник държавният секретар
Игълбъргър казва отново на четири очи същото на ген.Любен Гоцев, тогава
министър на външните работи.”
Освен за споменатата среща между Бейкър и Луканов, Тодор Бояджиев дава
информация и за полученото писмо от правителството на Димитър Попов т.н.„нон
пейпър” 64 от името на генералния прокурор на САЩ:”Писмото започва с позоваване на
външния министър Виктор Вълков, който при своя среща с американски
представители, следвайки официалната българска политика е заявил нашата
готовност за сътрудничество. Текстът продължава с тон, недопустим за откритата
дипломация в стила „ като сте готови за сътрудничество,я кажете..” Следва списък
от 10 въпроса на „Министерство на правосъдието и други заинтересовани агенции,
желаещи да получат детайлна информация за дейност, извършвана в миналотоуспешна и неуспешна ” от НТР……Надяваме се, че сътрудничеството ще включва
освен всичко друго и информация за вида на доставената технология, нейния
произход, пътищата и методите за отклоняването й, начините на плащане и
финансиране, имената на американски, европейски или други бизнесмени и фирми,
свързани с процеса на доставянето, без значение дали е с тяхно знание или не,
имената на български и съветски организаци и граждани, замесени в трансфер на
технологии. Ще изпратим допълнителни подробности за вида съдействие, от което се
нуждаем” Заявява се готовност „да се изпрати екип в София за разговори, да
прегледа материалите и технологиите”. Освен 10-те конкретни въпроса, като
допълнителни въпроси са поставени три: „Ролята на фирма „Инко”;вербуването на
хора от трети страни срещу интересите на американското правителство; вербуване
на американски граждани”.
Така или иначе това писмо стига до бюрото на началника на НТР ген. Георги
Манчев с резолюция за изпълнение. Дали указанието е било изпълнено от някого, в
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какъв вид и обем не знам. Но знам, че ген. Манчев настойчиво иска среща с
президента Желев, знам, че макар и трудно такава среща се състоя и този достоен
български генерал категорично отказа да изпълнява такова нареждане. Може би
това доведе до неговото освобождаване и скоро след това до масиран инфаркт, който
твърде млад го отне от семейство и приятели. А тези, които го познаваха и днес са
убедени, че той можеше да предложи, да защити и да проведе промените в това важно
направление умно, на високо професионално ниво и в интерес на новата ни
демократизираща се държава” 65 Много точна и правдива оценка за дейността на „Инко”
прави ген. Тодор Бояджиев все във връзка с американския интерес към фирмата: „В
американското „писмо” се иска детайлна информация и за „ролята на фирма
„Инко”. Интересът на американците е „оправдан”, защото Инко наистина бе основно
прикритие на НТР при работата му от легални позиции. Между другото, създаването
на Инко заимстваше богатия опит на ЦРУ(фирми, самолетни компании, издателски
къщи, печатни издания и т.н., създавани, ръководени и използвани от ЦРУ). Инко бе
външнотърговско предприятие, което наред с официалните си служители имаше и
служители по щата на НТР. Осъществяваше дейността си под троен контролДКНТП, Министерството на външноикономическите връзки и НТР. Неговата
дейност не надхвърляше „сивата зона”. Това, което напускаше нейните граници си
бе дело единствено на НТР и то извън Инко”. 66 Генерал Бояджиев дава точен и правдив
коментар за позицията на Желю Желев за закриването на НТР, в отговор на
журналистичен въпрос: „Като президент Желю командваше разузнаването. Това е
негова институция. Аз не мога да приема, че Луканов еднолично е разпоредил
закриването на НТР. Той не би могъл. Това би бил антиконституционен акт, той не
може да разпорежда закриване на нещо, което е на командване на президента Желю
Желев. Има разделение на властите. Изпълнителната власт не може да се намесва в
съдебната и не може да изземва функци на президента. Така че, ако е имало решение,
то е взето със знанието на президента Желю Желев. Не може иначе, познавах лично
Луканов. Той не е дребен играч, беше изключителен ум и най-важното-държавник.
Луканов никога няма да поеме риска да каже :закривайте НТР, след като
разузнаването се командва от президента.” 67
В интервюто на Любчо Михайлов,бивш зам.-началник на УНТР, дадено на Лилия
Томова за в. „Дума” на 11.02.2009 г. той съобщава, че Андрей Луканов е казал на
извиканите от него Георги Манчев, Любчо Михайлов и още един техен колега от УНТР
следното:Чуждият министър на външните работи бил заявил, че
„ако не
разформироваме НТР” и „не бъдат представени убедителни доказателства за това” –
„на страната ще бъде нанесен тежък удар.” Луканов казал още „Славното време
приключи” и нареди да му се докладва за направеното по тези указания.
За тази среща на Луканов с представители на УНТР дава следната информация
единственият жив от четиримата-това е инж.Божидар Петров, бивш директор на „Инко”
от 1986 до месец март 1992 г.: „В началото на 1990 год. бях извикан на среща с Андрей
Луканов в Министерския съвет в неговия кабинет.Тогава той беше министърпредседател на България.На тази среща присъстваха началника на УНТР- генералмайор Георги Манчев и неговия заместник полковник Любчо Михайлов. Аз
присъствах като директор на „ИНКО”. Андрей Луканов ни съобщи, че по време на
съвсем наскорошното посещение на американския държавен секретар Джеймс
Бейкър му било казано веднага да се закрият НТР и „ИНКО”. Тъй като се
познавахме с Луканов, той се обърна директно към мен: „Божидаре, ти веднага
Ген. Бояджиев, Тодор, „Българското научно-техническо разузнаване”, в. „Труд”,м.декември ,2009 г.
Пак там.
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закривай „ИНКО”. Аз останах силно изненадан от това, че на Луканов му нарежда
външен министър на друга държава тази операция да се извърши и му
отговорих:”Другарю Луканов не мога да закрия „ИНКО, защото там работят 80
души търговски и помощен персонал. „ИНКО” е създадено с решение на
Министерския съвет т.е от Държавен орган на страната и решение за неговото
закриване също трябва да стане с такова решение. Освен това дружеството има
търговски договори, по които има извършени авансови плащания, които не могат да
бъдат прекъснати. За това считам, че дружеството не може да бъде закрито веднага и
в този период.” Луканов нямаше какво да каже, само допълни, че ще види лично
каква процедура да се предпреиеме.”По подобен начин за УНТР му отговори и
Георги Манчев. Любчо Михайлов нито беше запитан, нито каза нещо по въпроса.”
За акта на прекратяване на дейността на „Инко”, Божидар Петров съобщи следните
подробности: „В ИНКО нахлуха трима офицери от МНО, изпратени от Луджев. Аз
бях извън дружеството. Силно изплащена, моята секретарка ме извика по телефона
за това нахлуване. Един от тях, полковник ми каза: „Искаме да Ви съобщим, че от
утре не сте на работа. ”Аз му казах: „Виждам Ви,че сте с три звезди, но срещу Вас
стои директор на външнотърговско дружество, което няма нищо общо с МНО. Защо
ми казвате това. Отговорът му беше „Защото може да окажете съпротива”. Това
стана през 1992 г. по времето когато министър председател беше Филип Димитров.
Негова беше заповедта 200 души директори на външно-търговски дружества и на
заводи незабавно да бъдат уволнени.” 68
От приведените по-горе информации и лични спомени за действията на
американските държавни органи, действията на министър-председателя Андрей Луканов,
на президента Желю Желев, на следващия министър-председател Филип Димитров и на
заместник-министър председателя от правителството на Попов Димитър Луджев става
категорично ясно следното:1. Решението за разформироване на УНТР става под
американски натиск и със съгласувани действия на Желю Желев и Андрей Луканов, без да
има законодателно решение на държавен орган за това.2.Закриването на „Инко” се
извършва по същата процедура, но в него участие вземат и Филип Димитров и Димитър
Луджев.3. Ръководителят на УНТР генерал-майор Георги Манчев отказва да приеме
незаконното и юридически нелигитимното решение за закриването, както и да изпълни
искането на американските власти за предоставяне на исканата от тях информация за
дейността на УНТР. В личен доклад пред президента Желев той се опитва да предотврати
разформироването на службата, като изтъква нейната полза за държавата, дори да бъде
управлявана и от правителства с различна външнополитическа ориентация. Макар и да не
успява да постигне това, той се проявява като истински професионален ръководител,
готов да се бори до последния момент за запазването на това силно и полезно за държавата
разузнавателно звено, както и за запазване на неговия авторитет и за бъдещата
професионална и житейска реализация на оперативния състав на УНТР. Ако използваме
военната терминология, тъй като УНТР беше военизирана организация,бихме казали, че
той като генерал проведе отбранителни битки до последния момент, и макар да загуби
сражение, той спечели победа в битката за доказване на историческата роля на УНТР в
развитието на България през 60-те, 70-те и 80 години на 20 век и за нуждата от
съществуването на научно-техническо разузнаване за бъдещите ръководни
правителствени екипи, проявявайки се като силен,морален и авторитетен ръководител, с
държавнически поглед с далечни перспективи за развитието на България.
Тук е мястото да дадем оценка на неговата дейност като пряк ръководител на
оперативния състав на УНТР, на кадровата му политика и на личностните му отношения с
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ръководените от него оперативни работници. За целта ще приведем оценки на бивши
служители на управлението, с които бяха проведени разговори през месеците юни и юли
2019 г.Стоян Евтимов: „ Такъв генерал като Георги Манчев няма в близката история
на България.Той беше изключително скромен, нищо не го отличаваше от останалите
му колеги. В него нямаше никаква надменност. При едно посещение при него,
забелязах, че в кабинета му влизат непрекъснато служители без някакъв особен
порядък.Попитах го как търпиш тази бъркотия? Отговори ми : „Виж какво. Хората
са като спин-оф ефекта в електрониката. Не всички свободни електрони или образно
хора, колеги могат да отидат в по-горна орбита. Някои падат в по-долна орбита. Аз
трябва да бъда средното ниво.” Главната заслуга на Манчев бе, че той успя да
адаптира службата към съвременната индустриализация, създаде нов вид
ешалониране на НТР във връзка с развитието на икономиката.Успя да види и
проведе в практиката органическата връзка между разузнаване,външнотърговска
дейност, завод, институт, внедрителско звено. В оперативно отношение той успя да се
пребори със съществуващата догма за регистриране на агенти и постигна
регистрация на агенти без писменна декларация за сътрудничество, с пълното
осъзнаване за това от самия потенциален агент. Това беше едно трудно преодоляване
на бюрокрацията. В резултат на това бяха придобити по този начин около 10-12
многозначими агенти.”Божидар Петров: „Личните качества на генерал-майор Георги
Манчев бяха: интелигентен, възпитан, умееше да изслушва, търсеше решение в хода
на самото докладване. Грижеше се за състава изключително. Особени грижи
полагаше към служители, попаднали в уязвимо кадрово положение, като се
стремеше да им помогне да излязат от създадената за тях почти безизходица.Винаги
гледаше на положителните страни от дейността на подчинените си. Държеше за
тяхното кадрово израстване и използване. Имаше тази дарба да поставя на
подходящото място подходящия оперативен работник. С една дума имаше
изключително положителна кадрова политика”. Илия Илиев, с длъжност зам.началник на УНТР: „За Георги Манчев може да се говори само положително.Силна
личност, силен и авторитетен ръководител. Има големи заслуги за УНТР.”Ангел
Ангелов:Познавам Георги Манчев от есента на 1968 г.,когато започнах работа като
стоковед във ВТО „Електроимпекс”, в кантора „Кип и Автоматика”.Много бързо се
сприятелихме, защото бяхме млади хора и почти връсници.Аз бях с една година помалък от него. Определено мога да кажа, че за мен Георги Манчев от времето, когато
бяхме колеги във ВТО „Електроимпекс” и след това, когато започнах работа в отдел
07 на ПГУ-ДС от началото на 1971 г. не се е променил. Той остана за мен човек, на
когото нищо човешко не му беше чуждо. Той беше общителен, умеещ да изслушва
всеки, да му даде съвет, ако е необходимо, да му каже къде бърка,ако трябва, без да
натрапва своето виждане. Можеше да оценява добре качествата на хората, което в
последствие му помогна при определяне на направлението на работа на всеки един
от тях. Георги беше честен и отговорен, с чувство на такт, добър баща и прекрасен
съпруг. Той беше доста спортен тип. Играеше добре баскетбол и футбол. Много пъти
сме разговаряли с него след промените и останах с чувството, че е обиден и много
съжалява, че не е успял да защити хората си, които останаха без работа след
закриване на службата.”
Подобни оценки бихме чули от всички негови подчинени. Голям авторитет той
имаше и сред своите заместници Любчо Михайлов и Георги Димитров, които работеха с
него в пълен унисон, с уважение и респект към неговите решения. Георги Манчев беше
ценен и уважаван и от неговите преки ръководители- началниците на ПГУ-ДС- Васил
Коцев и Владо Тодоров, от заместник министъра Стоян Савов и министъра Димитър
Стоянов.Във връзка с тези отношения и оказваната помощ за развитието и успехите на
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НТР ще цитираме оценките, които дава за тях бившия зам.-началник на УНТР о.р.
полковник Любчо Михайлов в раздела „Научно-техническо разузнаване” в книгата
„Димитър Стоянов по пътя на идеала”, издадена през 2003 г.: „Още с назначаването си
на поста през 1973 г. като министър на вътрешните работи ген. Димитър Стоянов
отдели специално внимание на НТР. Независимо от огромното си натоварване с
многостранната и сложна работа на повереното му министерство той намираше
достатъчно време да решава на своето високо държавно и партийно ниво
непрекъснато възникващите въпроси, свързани с бързото разрастване на нашата
работа. Неизбежните проблеми в многопосочното координиране на такава дейност,
свързани с повишаване на ефективността на изпълнението на поставените задачи,
строгото съблюдаване на принципите на работата, спазването на безукорна
финансова дисциплина, грижите за личния
състав срещаха в негово лице
спокойното и принципно отношение на човек с подчертани качества на държавник и
уважаван партиен ръководител, посветил живота си на великата идея за изграждане
на благоденстващо общество. Благодарение на неговия авторитет в УНТР цареше
атмосфера на спокойствие и увереност, че усилията на целия личен състав ще
намерят признание и подкрепа. Зад привидната му строгост и респектиращо
поведение се криеше един способен и грижовен ръководител, спечелил доверието на
своите подчинени.
Като непосредствен свой помощник по специфичните въпроси на
разузнавателната работа министър Стоянов имаше опитния, минал през всички
етапи на кариерата си като оперативен работник, с твърда партизанска закалка,
заместник –министър Стоян Савов. Ген. Савов познаваше работата на ПГУ и УНТР
до най-малки детайли. Големият му личен опит даваше възможност за бърза реакция
в конкретните оперативни случаи и намирането на най-добрите решения.
От много голямо значение за успехите на УНТР бе ръководството на ПГУ през
особено важните години за нашата организация на ген. Васил Коцев. Опитен, бързо
ориентиращ се, предразполагащ човек, отличен познавач на личния състав,
неразривно свързан с големите успехи на НТР, този прекрасен ръководител остави за
себе си незаличими спомени.
След нелепата кончина на ген. В. Коцев за ръководител на ПГУ бе назначен
ген. Владо Тодоров. Отличната традиция на ефективно ежедневно ръководство на
всички направления в разузнаването, в това число и на НТР, бе продължена и при
него. Твърдото му поведение помогна да се смекчат до голяма степен настървените
опити за още по-недостойна разправа с разузнаването веднага с настъпването на
т.нар. демократични промени. За това той плати с лишаване от свобода по скалъпено
обвинение. С достойното си държане обаче ген. Владо Тодоров защити честта си и
честта на ръководената от него организация и спечели още по-голямо уважение от
страна на своите колеги.
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Генерал-лейтенант Владо Тодоров, бивш началник на Първо главно управление (от 1986 до 1990) и Любчо Михайлов,бивш
зам.-началник на УНТР.

За НТР особено съществено бе назначаването за негов ръководител в найважния период от историята му на ген. Георги Манчев. Въпреки младостта си той за
много кратък период от време овладя всички тънкости на управлението на този
механизъм. Личните му качества спечелиха бързо обичта на състава. За всички нас,
които работехме с него, беше голямо удовлетворение да виждаме в негово лице
компетентния ръководител, многостранно подготвения специалист, отличния другар
и приятел. Неговият личен принос във всичко постигнато от НТР през найплодотворните години от историята му, е особено голям.” 69
Генерал Георги Манчев имаше дълбокото уважение и сред ръководителите на
научно-техническите разузнавания на СССР, ГДР, Полша, Унгария,Чехословакия, Куба.
Почти от всички ръководители на тези служби той е получавал професионални и
правителствени награди за провеждане на съвместни операции и за доброто ниво на
сътрудничество и за качествената обмяна на научно-техническа информация. В
потвърждение на това уважение представяме и копие от заповедта на председателя на
КГБ-КГБ-СССР, с която се награждават с медал „за укрепване на бойното
сътрудничество” началника на УНТР Георги Манчев и двама оперативни работници от
резидентурата в Брюксел и една снимка от посещение на Г.Манчев в резидентурата в
Мексико.
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Филпов, Димитър, „Димитър Стоянов по пътя на идеала”, книгоиздателска къща ТРУД, София, 2003, стр.233-235.
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Копие от заповедта на Председателя на КГБ-СССР от 07.01.1983 г., с която от името на Президиума на Върховния Съвет на
СССР се награждават с медал „За укрепване на бойното сътрудничество”-началника на УНТР-Георги Манчев и оперативните
работници от ПГУ- Иван Боев и Истилиян Сиджимков(от НТР). Наградата е за придобита секретна документация във военната
област. Боев по това време е резидент на резидентурата в Брюксел, а Сиджимков о.р.в същата. Тази резидентура в следващите
години се превръща в специализирана резидентура на НТР и е една от няколкото такива с постигнати големи резултати в
придобиването по агентурен път на секретна технологична информация във военната област, електрониката и битовата химия.
Заслугата за това е на всички задгранични оперативни работници на НТР, работили в Брюксел до 1991 г.

През м.декември 1987 г. след посещение в Куба за редовна среща с кубинското НТР ген. Г.Манчев
посещава и Мексико и инспектира мексиканската резидентура на УНТР, постигнала добри резултати
в работата си. На снимката Лоренцо, Георги Манчев, Марин Петков и Тодор Мойкин.

Като ръководител на научно-техническото разузнаване той беше в контакт и
делови отношения с държавни и партийни ръководители като Огнян Дойнов, Андрей
Луканов, Стоян Марков, с министрите на отраслевите министерства като Йордан
Младенов, Георги Панков, с министъра на МВИВ Христо Христов и заместник-министъра
Петър Башикаров, с директорите на „Изотимпекс”, „Техника”, с директорите на стопански
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обединения като Иван Тенев и Атанас Атанасов, с директорите на завода
„Микроелектроника” –Ботевград и завода за роботика в Стара Загора, с директорите на
ДЗУ-Стара Загора, с всички ръководители на ДКНТП,БИСА, с ръководителите на научноизследователските институти, с научни работници и изтъкнати специалисти като проф.
Иван Попов, академик Ангел Ангелов,академик Любомир Желязков, инж. Васил Недев,
инж.Иван Тенев, инж.Димо Димов, инж. Иван Аршинков, инж.Михайл Кринков,
инж.Недко Шиваров. Бихме могли да отбележим още много други научни работници,
стопански ръководители, инженери и ръководители на внедрителски и развойни звена и
центрове, с които Георги Манчев е бил в близки контакти и делови отношения за
внедряването в производство и разработването на български образци на електроинноизчислителна техника и технологически процеси на базата на придобитата от УНТР
научно-техническа информация. Всички изброени по-горе личности, а също и тези, които
не са отбелязани са останали с отлични впечатления от кантактите си с генерал-майор
Георги Манчев, защото в негово лице те виждаха ръководителя на службата, която
подпомагаше развитието на българската икономика през 80-те години на миналия век.
Длъжни сме да подчертаем категорично, че в пълен обем постигнатите резултати в
развитието на електронната промишленост, на микробиологията, в химическата
промишленост, в битовата химия, във военното производство и в селското стопанство се
дължат на тази плеада от стопански ръководители,научни работници, инженери и
внедрители и трудовите колективи в производствените звена. Те извършиха качествения
скок в икономическото развитие на страната ни. В този процес значителна роля изигра и
УНТР.

Среща в Стара Загора по повод на приемане на една от стратегическите програми на производство на ДЗУ.На първия
ред от мъжете: Ген.Георги Манчев, до него академик Ангел Ангелов, до него Васил Недев по това време първи секретар на ОК
на БКП, малко след това е първи заместник-министър на машиностроенето и енергетиката, а след това първи зам.-председател
на ДКНТП, най-в дясно на същия ред Кръстьо Янев, зам.-директор на ДЗУ. Непосредствено зад Васил Недев е Божидар Петров,
служител на УНТР, а зад Кръстьо Янев-Владимир Москов-също служител на УНТР. Най-отпред-жената с чантата е
Валерия(Лера) Манчева, съпругата на Г.Манчев, дългогодишна служителка в ВТП”Изотимпекс”.

Отбелязвайки многократните опити и непосилните му действия за запазването на
НТР в разузнавателните структури на България от страна на генерал-майор Георги
Манчев то бе напълно унищожено и съсипано от т.н „демократични управляващи екипи”
след 1989 г. Възниква въпросът:може ли да се възстанови българското НТР? Отново ще
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използваме разсъжденията по този въпрос на Любчо Михайлов в цитираната му статия:
„За съжаление в сегашната ситуация създаването отново на такава ефективна
организацияя би било практически невъзможно. Невъзможно, защото не съществува,
нека да я наречем, „матрицата на успеха” за такава структура. Тоест:
-Няма национална програма за икономическото развитие на страната с ясно
дефинирани високотехнологични приоритети, насочени към все още достъпните
ниши на международните пазари.
-Унищожен е практически почти напълно промишленият потенциал в
модерните отрасли.
-Научноизследователската и развойна дейност на всички нива или вече не
съществува, или е сведена до твърде скромни обеми.
-Загубени са твърде важни пазари-някои вероятно необратимо.
-Нарушени са схемите на съвместна НИРД с други страни. Същото важи и за
кооперационните производствени връзки.
-Няма и очевидно в обозримо бъдеще не биха се появили вътрешни или
външни съществени източници за финансиране на НИРД и производство в хай-тека
у нас.
-Не съществуват и надали е възможно създаването им в сегашната обстановка
на необходимите координиращи структури.
-И може би най-важното- разпилян е с такива усилия създаденият високо
мотивиран човешки потенциал.
Всичко казано дотук може би звучи като реквием за българското НТР.
Всъщност то е по-скоро опит за оценка на състоянието на нещата към момента.
Остава надеждата, че нацията постепенно ще разбере смисъла на своето оцеляване и
ще наложи такава схема на своето обществено-икономоческо развитие в новото
време, при която ще се прояви новата държавническа воля, необходима за
постигането на целта-нареждане сред технологично проспериращите държави.
Тогава ще възникне отново и реалната нужда от НТР.
Необходимо е да се отбележи, че освен благоприятните фактори от обективен
характер, които осигуряваха успешната работа на УНТР, от особено значение бе и
умелото ръководство на организацията.” 70
В заключение следва да отбележим голямата историческа значимост на генералмайор Георги Манчев. Ако използваме псевдонима за секретната кореспонденция на НТР”Зидаров” цялото развитие на НТР от създаването му през 1959 г. до закриването му през
1991 год. можем да го сравним с една построена сграда. Първите няколко етажа бяха
изградени под ръководството на бившите ръководители на НТР-Георги Караколев,Райчо
Асенов, Иван Иванов, Николай Райчев, Ангел Димитров. Последният етаж от сградата, до
който можеше да се стигне по стъпките на предишните ръководители, е най- големия по
обем и величина, по качество на съдържанието и е дело на неговия творец-Георги
Манчев.С пълна убеденост можем да кажем, че с изградения от генерал Георги Манчев
последен етаж, сградата получи вид на небостъргач.
Настоящата негова професионална биография е презначена не да се създаде мит и
георизация на личността Георги Манчев, а да се почетат неговите огромни заслуги, с
които да бъдат запознати бъдещите поколения на страната.
Приложения:
Приложение № 1.
Спомени на о.з. полковник Дамян Кунев за Георги Манчев, предадени на 07.06.2019г.
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Пак там, стр.232-233.
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I.За обучението в СССР.
„Заминахме за Москва на 24.11.1966 г.за обучение в разузнавателната школа
на КГБ. Периодът на обучение беше 7 и половина месеца и завърши през юни 1967 г.
Школата се намираше в с.Глухово-на 41 км от Москва. Директор на школата беше
полковник Мангасаров, арменец по националност, разузнавач от периода на
Отечествената война. Негов заместник беше Петров, който по-късно загина в
автомобилна катастрофа.Преподавателите по отделните разузнавателни дисциплини
бяха съветски разузнавачи, прекарали целия си активен живот в разузнаването,
някои от които бяха работили и като нелегали. Всичките имаха голям практически
оперативен опит. Спомням си, че преподавател по фотография ни беше Троицки.
Специална лекция ни изнесе и прочутия съветски разузнавач-нелегал в Англия
Гордън Лънздейл. Българската група се състоеше от 21 души и беше сборна група от
оперативни работници от няколко отдела на ПУ(Първо управление) и от окръжните
управления на МВР-ДС във Варна , Бургас и Благоевград, работещи по линия на
разузнаването. Тогава н-к на Първо управление беше Дичо Атанасов, когото замести
през пролетта на 1967 г. Янко Христов. По-голямата част от групата бяха стари
служители на органите с военни звания майор, подполковник и полковник. 6-ма бяха
капитани и 6-ма лейтенанти, между които аз и Георги Манчев. Самия Манчев мога
да определя като човек с изключителни природни дадености: учтив, сърдечен,
доброжелателен, голям любител на спорта. Заедно играехме на футбол на малкото
игрище в школата. И двамата бяхме привърженици на футболния клуб „Левски” и
това ни сприятеляваше още повече. Манчев спортуваше много добре и зимните
спортове-ски и кънки. Той се оказа и добър учител на всички от групата като ни
показа как се карат кънки и ние след това бързо се научихме. Заедно една голяма
група
отивахме на така наречение „каток”-равнинната местност между
„Архангелское” и „Глухово”, която местните зимни спортисти приспособяваха в
късната есен и ранната зима като пързалка, заливайки с вода от близката река тази
местност. Там се пързаляхме цялата зима на 1967 г.
Манчев беше единствения служител от НТР.Обучаваше се с лекота и имаше
отлични оценки по всички дисциплини. Пред останалите беше с това предимство,
тъй като говореше перфектно руски език. Тези негови качества не останаха
незабележими от ръководството на школата.
Школата завършихме успешно всички. Нямаше отзован служител. ”
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Зимата на 1967 г.село Глухово на катока. На снимката от ляво на дясно- Асен Киров,
Георги Манчев, Яни Караиванов от Бугас, Дамян Кунев.

II.Спомени като резидент в Кипър.
В Кипър изпълнявах длъжността резидент на ПГУ от 1986 до 1990 г. През този
период Георги Манчев беше издигнат за Първи заместник началник на ПГУ,
продължавайки да бъде и началник на УНТР. Освен за работата по линия на НТР
той извършваше дейности, свързани с дейността и на външнополитическото
разузнаване. През 1987 г. по негово разпореждане беше командирован в Кипър
известния специалист по фотография Коце Манов, който в рамките на няколко дни
успя да изгради и съоръжи с модерна техника една съвременна фотолаборатория на
резидентурата.
През 1985 г. в Кипър е била създадена резидентурна група, която работеше с
ембаргови стоки и по линия на външната търговия комуникираше с „ИНКО”. НТР
разполагаше с няколко души –кипърски граждани, доверени лица или агенти, чрез
които се извършваше трансфер на ембаргови стоки за България от трети страни.
През периода на моята командировка в Кипър Резидентурата редовно се посещаваше
от Стефан Дончев. По линия на външна търговия в Кипър беше създадено българокипърско дружество по линия на битовата химия. Това стана през лятото на 1987 г.
Директор от българска страна в продължение на 2 години. беше Борис
Гюров.Многократно Кипър и дружеството бяха посещавани от директора на
„Верила” Александър Хазаросян.
И понастоящем, когато са минали повече от 20 г. от смъртта на генерал Георги
Манчев мога да кажа за него, че той беше един от най-авторитетните и обичани
ръководители на ПГУ-ДС. И като ръководител и като колега той общуваше учтиво,
коректно и възпитано както със своите подчинени служители и колеги от УНТР така
и с останалите колеги от ПГУ, с които нуждите на разузнаването го включваха в
съвместна работа.
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Приложение №2
Интервю във вестник „24 часа”, 13 август 1994 г. с журналистката Ангелина
Петрова под заглавието:”И.М.: 10 ноември провали тайното ни проникване на
западните пазари” с подзаглавие Българското научно-техническо разузнаване се
мереше само с ЦРУ,КГБ и Мосад, твърди негов бивш шеф.
В каре под заглавието има пояснението:О.з. генералът пожела анонимност, макар
че тези, които са работили с него, ще го познаят.Кой е, ще се досетят бившият
вътрешен министър Атанас Семерджиев, ексшефът на отбраната Димитър Луджев и
сегашният разузнавач № 1 Бриго Аспарухов, които според о.з. генерала са ликвидирали научно-техническото разузнаване.
-Защо управниците закриха научно-техническото разузнаване?
-Още не съм систематизирал причините. Според мен има стратегия, насочена
срещу България. Научно-техническото разузнаване подпомагаше развитието на
нашата държава. То създаде или подпомогна създаването на отрасли в
промишлеността, които се доближаваха до върховите постижения в световен мащаб.
В електрониката бяхме на 5 години след Запада. Бяхме започнали да осъществяваме
проекти за излизане и на западните пазари.
-Как?
-С наши фирми там.
-Прикрити или явни?
-Западни фирми с неявно участие на България.
-Защо неявни?
-За да не ни изгонят. В ония времена никой нямаше да допусне България да
стане конкурент на-хайде, да не говоря за Ай Би Ем, но на редица други фирми. Ние
не трябваше да присъстваме явно на западния пазар, но тия фирми трябваше да
бъдат наши. А те, за да бъдат на нивото на западния пазар, трябваше да произвеждат
с качеството на западните фирми. И така щяхме да съкратим до минимум
петгодишното ни изоставане в тази област.
-Другите соцстрани имали ли са подобни фирми на Запад?
-Не.
-Не сте ли били с прекалено високо самочувствие, щом сте смятали, че ще
успеете да надхитрите Запада?
-Там признаваха, че българското разузнаване е в световната четворка заедно с
ЦРУ,КГБ и Мосад. Аз мисля, че това беше истина. Претендирам само, че не сме на
четвъртото място.
-В СИВ ли е решено българското научно-техническо разузнаване да се
специализира с „купуване” на високи технологии от Запад?
-Първо е много мъдрото решение от 1968 г. на екипа от съветници на члена на
Политбюро Иван Попов у нас да се развива електрониката. Всички страни на Запад
се ориентират тогава към изчислителна техника. У нас решават ние да се
специализираме в тесен профил, но да бъдем първи в него, да бъдем супер.
-Тогава ли се създава НТР?
-По-рано.През 1959 г. трима човека се обособяват в такова звено. През 1965 г.
звеното става отдел в Първо Главно управление. В първите години задачите идваха
случайно. Някой познава някого някъде, казва му: я виж там за мен да направиш
нещо. След решението за развитие на електрониката на научно-техническото
разузнаване беше наредено да се насочи в тази област. И тя стана главното
направление в нашата работа.
-Какъв беше секретния проект „Монблан”?
-Не се стигна до реализирането на тази програма. А именно чрез нея

48
предвиждахме нашата изчислителна техника да излезе неявно на западния пазар.
-Как по-точно?
-Като направим там наши заводи, но чрез подставени лица. Управлението да
бъде наше, но да не се управлява от Иван Стоянов, а от Джон Смит примерно.
Единият вариант беше да направим фабрика за дискови и запаметяващи
устройства в Австрия.Тази държава живееше, а може би и още живее от това, че стои
между Истока и Запада. Затова си затваряше очите за много неща.
Вторият вариант беше да стъпим в Южна Корея. По това време се развиваха
т.нар. малки тигри-Южна Корея, Сингапур,Тайланд, които също крадат…Но дойде
1989 г. и всичко рухна.
-Само в изчислителната техника сте имали суперрудари?
-И в биотехнологиите.Ако ни е интересувал някой продукт, излязъл току-що на
световния пазар, ние бяхме в състояние да го имаме до половин година. Независимо
дали щамът е в САЩ, Англия, Франция или Италия, на шестия месец го доставяхме
в България.
-Как е ставало това?
-С агенти. Със свои хора, които работят във фирма, лаборатория или
университет.
-Може ли да се пресметне приходът от НТР в бюджета?
-550 млн.валутни лева сме осигурили за периода 1981-1986 г. Смях се, когато на
конгреса на БКП през 1981 г. акад. Балевски обеща БАН да даде 40 милона лева
печалба за петилетката. От 1986 до 1988 г. ние дадохме 350 млн. валутни лева
„печалба”. Другият не по-малък ефект от нашата работа са хиляди часове спестен
труд на научните работници.
След 1989 г. обаче нашата работа беше задраскана. Бриго Аспарухов уволни
почти всички служители на НТР през май 1993 г. Остави само тези, които бяха в
задните редици като качесто на работа.
-Какво правят сега уволнените?
-Ами търговци сме. Без проблеми можем да ви доставим каквито сокове
искате. Или да продадем зеленчукови консерви в чужбина.
-Вярно ли е, че мнозина от вашите хора са останали на Запад и са прибрали
държавни пари за себе си?
-Лъжа е, че хората, работили в нашето направление, са използвали ситуацията
за себе си. Те бяха изгонени. Някои от тях-единици, действително останаха на работа
зад граница. Но нито един от тях не е останал, предавайки интересите на държавата.
Той е останал, търсейки защита на своето семейство-децата вероятно учат, трябва да
завършат. Не е било ясно дали ще работи, ако се върне в България.
-Какви са тези списъци с фирми на НТР, които Бриго е предал на
прокуратурата?
-През 1989-1990 г., когато започна масовото съкращение, направихме няколко
съвещания. На първите две или три поканих целия състав да дадат предложения как
ще оцеляваме като структура. После в тесен кръг по-опитните решихме да се
направят фирми, които да работят.
И след като закриха направлението, те останаха да съществуват заради хората,
които работеха в тях, там да си вадят хляба. Но разузнаването не е давало пари за
тези фирми. С изключение на 3 фирми. По закон за регистрация трябваше да се
внесат 10 хил.лева. Ние взехме решение да се дадат тези пари в заем. Но задължихме
хората в рамките на 3 или 6 месеца да ги върнат.
Приложение №3
Интервю на Лидия Коцева с генерал Георги Манчев, вестник „Стандарт”, 30 май

49
1996 г.
„Ген.Георги Манчев: С технологиите на парфюми беше лесно, сложните задачи бяха
около ВПК” В каре: Имаше писмо от американския департамент по сигурността, в
което се искаше информация за фирми и личности, работили в полза на нашето
научно-техническо разузнаване, твърди неговия т бивш шеф. Отказах да дам тази
информация. Президентът Желев в писмен документ ми нареди да дам сведения за
дейността на НТР. Аз го направих. Смятам, че не е имало негативни за България
последствия. Това беше последното преди да бъда уволнен.
Господин Манчев, знае се, че бяхте отстранен от президента Желев от
ръководството на Научно-техническото разузнаване и службата бе разпусната. Има
ли документ, с който тя е закрита?
-Президентът Желев издаде указа за освобождаването ми, но беше по
предложение на правителството на Димитър Попов.
Доколкото знам, няма документ за закриване на НТР. През март 1991 г.
ръководството на разузнаването имаше среща с г-н Луджев, който тогава беше
вицепремиер в правителството на Димитър Попов. След отчет на обстановката до
този момент изведнаж той заяви, че Научно-техническото разузнаване се закрива. Но
доколкото знам, документ за това решение в Министерския съвет няма. За да се
разформирова такава служба, трябва да има акт на правителството, но и без него
ръководството започна да изпълнява указанията. Част от състава беше уволнен
веднага. Друга-насочена към други направления на Националната разузнавателна
служба. По-късно и тези хора бяха уволнени или напуснаха, тъй като попаднаха в
области, в които не са специалисти. Остана една малка група, която още работи в
звеното към НРС, което се занимава с икономическа информация.
-Преди няколко години само в един вестник се появи факсимиле от писмо на
американския департамент по сигурността, в което се иска информация за фирми и
личности, които са работили в полза на нашия НТР. Има ли наистина такова писмо
и как му отговорихте?
-Да, аз имам копие от него. Става дума наистина за писмо, а не нота или
някакъв друг официален документ. Аз отказах да дам тази информация и направих
докладна записка до президента Желев, в която се мотивирах защо не мога да
отговоря. В последната точка от докладната си заявих, че ние сме затворе за чужди
държави, но за държавното ръководство, каквото и да е то, сме отворени. След това
президентът Желев в писмен документ ми нареди да дам информация за дейността на
нашия НТР. Аз го направих и това беше последното, преди да бъда уволнен.
-Смятате ли, че докладът ви е бил предаден на американците?
-Не зная каква му е съдбата, защото е адресиран до главнокомандващия, а аз
нямам достъп до там, за да разбера какво е станало. Но аз го написах така, че не са
разкрити личностите, нито конкретните дейности, които сме извършвали. Смятам,
че не е имало негативни за България последствия от него. Комуто и да е бил даден
докладът, не съдържа информация, която ще разкрие конкретен източник, фирма,
държава.
-Имате ли сведения ваша документация да е изтекла нанякъде след 10
ноември?
-Не, аз смятам, че нашите потребители не са предали такава информация.
Системата, която бяхме създали, не даваше възможност за изтичане на информация.
Имахме хиляди потребители-институти, заводи, които не са определяни по партиен
признак. Ние търсехме добрите специалисти, които могат да оползотворят тази
информация. Те отговаряха за опазването й. Щяхме да научим от къде е изтекла по
пътя на обратния анализ. Освен това след 10 ноември нито един от сътрудниците ни
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не е говорил и не е писал срещу НТР. Смятам, че просто са били честни хора. За 10
години не по-малко от 20 000 души са ползвали информацията ни, но никой не е
злоупотребил.
-Какво правят сега бившите ви подчинени?
Всички са пръснати по някакви малки фирми. Някои имат собствени. Други са
се обединили по двама трима души. Съставът е пръснат и се занимава общо взето, с
търговия, някои станаха представители на чужди фирми, с които са работили.
Имаше една идея за обмен на информация помежду ни. Например ако аз имам
възможности в определен отрасъл, а пък нямам клиент, да можем да си предоставяме
информация.
-Ако утре ви повикат отново да оглавите подобна служба, бихте ли се
съгласили?
-Не, защото, първо,в мен има една обида. Второ, аз имам 26 години работа в
НТР и от тях 11 съм бил оперативен работник и след това изведнъж станах началник
и бях такъв до разпускането му. Сгрешиха, че ме оставиха толкова години, защото
според теорията на управлението един началник трябва да бъде не повече от 4-5
години ръководител. Човек, без да иска, влиза в коловоз и започва да се смята за
безпогрешен. Трето, смятам, че най-полезни за ръководители са тези, които имат
оперативен опит и са на възраст от 40 до 50 години.
-Говори се много за бедственото състояние на Военнопромишления комплекс.
В годините, когато вие бяхте шеф ня Научно-техническото разузнаване, той
получаваше ли информация от вашата служба?
-Нашият принос за развитието на ВПК е сравнително скромен. Първата
причина е , че тези технологии са най-трудното, което може да се получи. Едно е да
придобиеш рецептура за някакъв парфюм, там и да те хванат, не е страшно, наймного фирмата да вдигне шум. А около ВПК са най-сложните задачи. Затова ние
оценявахме най-високо информацията, придобита именно в тази област. Представете
си колко е трудно от Франция, Германия или САЩ да се придобие такава
информация. Но имахме някои постижения. Втората причина за относително
скромния ни принос в тази област е, че по решение на Варшавския договор се
произвеждаяше това, което е решено в неговите институции. Ръководителите на
договора в никакъв случай не искаха да има въоръжение, свързано с американско,
немско или френско оръжие. У нас се произвеждаше онова, което е разработено в
Сътеския съюз и има лиценз за него. Много малко беше производството извън тези
рамки.
-А защо нашите автомати „Калашников” са предпочитани на пазара пред
руските?
-Това е заработка на нашите специалисти, защото ние наистина имахме добри
специалисти. Може би и сега ги имаме, но много от тях напуснаха поради
ситуацията, в която се намира ВПК,
Приложение №4
Интервю на о.з. генерал Георги Манчев, вестник „Пари”28 октомври 1996 г.
Обвиненията срещу бивши ръководители на ДЗУ имат политически привкус.
Светлана Попова
Георги Манчев е последният ръководител на българското научно-техническо
разузнаване /НТР/ до закриването му в началото на 90-те години. 13 години е
работил като експерт в развоя на българската електроника и 11- като оперативен
работник в българското разузнаване. През 80-те години той пръв информира
тогавашния Министерски съвет, че 30-те млн.лв., предвидени за развитие на
електрпониката, носят многократно по-високи приходи на държавата, отколкото
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300-те млн.лв. за текстилната промишленост.. Анализът на тези данни му донася
личната подкрепа на покойния Андрей Луканов, по чиято лична препоръка става
шеф на НТР. Скандално известната фирма на разузнаването ИНКО, която през
последните години се свързва с имена като Дилян Дорон, Стамен Петров и Живко
Томов-Фашиста, е създадена в дома на ген.Манчев по негова лична инициатива.
-Г-н генерал, в петък стана известно, че министърът на вътрешните работи
Николай Добрев е изпратил на главния прокурор Иван Татарчев събрани данни за
стопански обвинения срещу шестима бивши ръководители наДЗУ-Стара
Загора.Моля, коментирайте.
-Не познавам пряката работа на Рафаел Сиркисян, Петър Танев, Евтим
Пандев, участието в управлението на Румен Биков и Рачо Петров. През последните
шест години обаче перлата на българската индустрия беше унищожена. Според мене
причините за това са, от една страна наши,български-ДЗУ се срина по същите
закономерности, по които и цялата ни икономика. От друга страна обаче, там
изиграха огромна роля външни сили.Това, което беше ДЗУ в Стара Загора, не можа
да го направи нито една европейска страна. САЩ, Япония имат високотехнологични
заводи в областта на информатиката, информационните носители и са много понапред от нас. Но в Европа нямаше такъв завод, не можа да го направи дори
традиционно добрата в тази област Германия.. А там анологични на нашите амбиции
имаше гигата Сименс.. Говорим за дисковото производство като подсистема на
компютърните системи.Така че определено имаме основания да говорим за един
външен фактор, който иска да убие конкуренцията.
Вашите наблюдения, целият ви професионален опит подсказват ли кой е този
външен фактор? Това, което се случи вътре в страната-всички го видяхме…
-По моя преценка, ако оставим политическата част от стремежа България да
бъде смачкана, остава най-понятното нещо-конкуретните интереси. След като
Западна Европа не можа да направи това, което постигна България в областта на
изчислителната техника, следваше нашата електроника да бъде смачкана,
унищожена.
Казвате Западна Европа. Т.е. не става дума нито за руски, нито нито за
американски интереси?
-Американски не са.Става дума за конкуренция със Западна Европа срещу
нашата промишленост, която дръпна много в тази област. Целият източен блок обаче
също беше срещу нашето изграждане и развитие, защото ние бяхме дръпнали много
силно напред. Така че външният фактор следва да се раздели наистина на Западна
Европа и на бившия СИВ. България благодарение на една мъдра политика на някои
бивши ръководители разви изчислителната техника много умно. Проф. Иван Попов
беше идеологът на развитието на електрониката и конкретно на изчислителната
техника в България-това, от което тръгна големия удар на нашата страна. Заедно с
неговите съветници той определи най-печелившите за нашата индустрия изделия-с
гарантиран пазар. Така се родиха дисковите и лентовите запаметяващи устройства.
Заедно с тях се разви компютърното производство, което позволяваше да се затвори
кръгът на специализацията на страната във високите технологии на информатиката.
На практика България беше единствената европейска страна, произвеждаща
компютри четвърто поколение. Обаче дойдоха промените през 1989 г., после изчезна
този тип наше производство, а кадрите се разпиляха.. Така че сега говорим само в
минало време за старо величие.
Това, което казвате, означава ли, че външните фактори за разсипването на
най-печелившия отрасъл в националната ни икономика следва да се търсят в
рамките на бившите ни партньори от СИВ?
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-До голяма степен да. Сравнително по-развитите тогава ГДР,
Чехословакия,СССР трудно преглъщаха това, че една малка България е развила
хай-тек/високите технологии/, които носеха висок национален приход, с който се
покриваха други сфери. Не е тайна, че тъкмо електрониката беше в основата на
кръга за суровинното осигуряване на българската петролна промишленост и още
някои отрасли, от които страната ни печелеше много.
Скандалът с обвиненията срещу шестима бивши шефове на ДЗУ се подаде на
медиите преди президентските избори. Тази връзка може и да е наивно
журналистическо тълкуване…
-Журналистите днес въобще не сте аматьори, напротив-големи специалисти,
които конкурират следователите и пипат въпросите много точно. Истината обаче
може да даде една експертна оценка-хора, които са създавали българската
електроника и могат по години да теглят баланса-дотук се печели, а тук се губи, а еди
къде си тече. В списъка на тези експерти аз мога да бъда чак на трето място. Но в
сега обявеното обвинение срещу шестима бивши шефове на ДЗУ на мене ми се
струва, че има политическа окраска. Аз не съм политик и не мога да анализирам
защо точно в този момент се пуска тази версия, след като тя е дълго време
дискутирана, след като имаше проверки, минаха ревизии. Като че ли всичко беше
изчистено и ясно-какви са били резултатите от прочутата Нева, какво е станало
после. Така или иначе България, без да даде нито една стотинка или нито един цент,
спечели много милиони долари- около 80 милиона USD.
Като посредник на трасфера на ембарговите технологии към бившия СССР?
-Като изпълнител, като страна и като потенциал спечели заради ноу-хауто,
което имаха нашите специалисти.
Говорите за технологично ноу-хау? Но то нали не е наше?
-Ноу-хау в по-широк смисъл-как да се организира това производство, как да се
набави необходимото оборудване-в основната си част ембаргово по онова време, как
да се получи крайния продукт, търсен от една държава.
Разпространяваната досега версия беше, че това ноу-хау е на израелските
тайни служби с японски прототип.
-Не, то е наше. Но в организацията, разбира се, се използваха и други страни.
Израел, Германия, Япония ,Швейцария… Но това беше ноу-хау на нашите
специалисти. За съжаление тези хора седем години бяха обекти на разследвания,
които им донесоха много огорчения. А те бяха млади хора с желание и амбиции да
направят нещо. Сега са пръснати, включително зад граница, занимават се с неща, в
които са лично мотивирани.
Благодарение на тях обаче България беше достигнала едно много високо ниво.
В началото на 90-те години сп.Електроникс-световният информационен лидер в
бранша, посвети на българската електроника цяла страница. Тогава то предупредиБългария има голям външен дълг, но тя е европейският топпроизводител в
информатиката. България има високи технологии, отлични специалисти, но не
особено качествено производство поради липсата на взискателен пазар, фиксира в
специално каре авторитетното издание. Тогава просто ние бяхме монополисти на
целия СИВ-пазар в областта на информатиката и изчислителната техника. Съветът
на списанието към проявяващите интерес към България беше: Насочете вниманието
си към българската електроника и информатика. Това беше началото на 90-те
години. А в електрониката технологиите, изделията остаряват страшно бързо. Ние
загубихме много време. Изгубихме и специалистите.. Някои заминаха в други страни,
други бутилират минерална вода. Обединява ги огорчението от обвиненията за това,
че спечелиха много пари за България.
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Наблюдатели очакват президентските избори и особено периодът до изтичане
на мандата на сегашния президент Желев да се превърне във време на политическа
експлоатация на темата ИНКО, пряко свързана с ДЗУ и не само с него.
-Какво ме питате?
Споделяте ли тази прогноза?
-Аз лично желая да се вдигне такъв шум. Историята около ИНКО трябва да се
разплете. Тази организация допринесе изключително
много за България.
Последните години ИНКО беше използаван за користни цели. Последните
ръководители направиха от тази изключително полезна и ценна външнотърговска
организация едно огнище на разграбване. А ще ви кажа още, че такава организация
като ИНКО нямаше в целия бивш соцлагер, тя е уникална. Допринесла е
изключително много за технологичното развитие на българската електроника.Но
повече-като му дойде времето. Когато следствието и прокуратурата си свършат
работата.
Приложение №5
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:

АЕЦ-атомна електрическа централа
БАН-Българска академия на науките
БИСА-Българска индустриално стопанска асоциация
БКП-Българска комунистическа партия
ВПК-Военно-промишлен комплекс
ВТД-Външно- търговско дружество
ВТО-Външно- търговско обединение
ВЧК-КГБ- Всероссийская чрезвычайная комиссия -Комите́т госуда́рственной безопа́сности
ГАПС-Гъвкава автоматична производствена система
ДЗУ-дискови запаметяващи устройства
ДКНТП-Държавен комитет за наука и технически прогрес
ДС-Държавна сигурност
ДСО-Държавно стопанско обединение
ЕИМ-Електронно изчислетелна машина
ЗУМД-Запаметяващо устройство на магнитен диск
КГБ- Комите́т госуда́рственной безопа́сности, -Комитет за държавна сигурност
КДС-Комитет за държавна сигурност
ЛКД-Лично кадрово дело
МБ-мегабайт
МВР-Министрество на вътрешните работи
МВИВ-Министерство на външно- икономическите връзки
МВТ-Министерство на външната търговия
МЕЕ-Министерство на електротехниката и електрониката
МЕИ-Машинно електротехнически институт
МС-Министерски съвет
МММ-Министерство на металургията и машиностроенето
МНО-Министерство на народната отбрана
МХП-Министерство на химическата промишленост
НВАУ-Народно артилерийско военно училище
НИРД-научно-изследователска и развойна дейност
НИХФИ-Научноизследователски химико-фармацевтичен институт
НРБ-Народна република България
НРС-Национална разузнавателна служба
НТИ-научно-техническа информация
НТР-Научно-техническо разузнаване
ОК-Окръжен комитет
ООД-дружество с ограничена отговорност
ОР-оперативен работник
ПУ-Първо управление
ПГУ-Първо Главно Управление
САЩ-Съединени американскеи щати
СДС-Съюз на демократичните сили
СИВ-Съвет за икономическа взаимопомощ
СО-Стопопанско обединение
СССР-Съюз на съветските социалистически републики
СС-секретен сътрудник
ТИС-Търговско икономическа служба
УНТР-Управление Научно-техническо разузнаване
ФНТС-Федерация на научно-техническите съюзи
ЦИИТ-Централен институт по изчислителна техника
ЦИНТИ-Централен институт за научно-техническа информация
ЦПИ-Център за приложна информация
ЦК-Централен комитет
ЦРУ-Централно разузнавателно управление
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